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 || ةعبطملا ىف + راكالا عا رك ١ ريزلا -ردلا اذه ا 0 :لئا عقودق
 ١ ا دالب رصان +نيدلاو ةللاىتاح نامز ىف«راكفالا ق>التب متت

 ش ظ 4[ ديجلادبع رهو ىزاغلا ناطلسلا نبا ناطلسلانءا ناطلسلا * نيلبسملا

 ةخغاىذ رخاوا ىف كلذ ماتخ ناكو * نارودلا رخا ىلا هتفالخ هللا دلخ ||

 حان 7 ١ عل ا

 0 + نيملاعلا بر هلل دجلا نا انا وعد رخاو + فلاوهنامثالثو سج هن أ ةقن رمشللا

 ١ نر نيعجأ دىوحو هل 1 ىلعو 7 نياسرملا كوس ع مالسلاو ةالصلاو

 1 | لو ند راناعشر دربك ةيفوضانا . ماعسرد ىف رشعمأح ديب أب

 1 هداز ىدولخ ندع ا 0 ىلو.هالسان دن رلريخم

 عل كار رذاقلا دبعدسلا ل وبالسا : دم دفا ديسلا

 3 نع سس ر ك1
 1 ةيناقعلا ةعيطملا ةماعلا ةعيطملا ىف

 1 ندن رار يجي ماعسرد ىئب شعم اح 4 ندن رل ريت ماعسرد ىقب سشعمأاح حنا

 9 نيمأ لع ىلوبم السا قطصم ىلوبمالسا

 ُّ 00 لد

 7 ىلوا ماما 5 مع رو 1 ىلو يمالسا ندن راماعس رد 4

 5 0[ ف قيفوت د

 ١ 3-3 اذك

 هللا ركش ديسلا اشاب ذفان ديفح 0 ل ا نورا ما ناو تمتع |

 ا ا ىو دلل يع ديلا

 اذك ا انك

 )0 00 د ها جس 1 < 100 2 و

 (فلاو ةئام الثو سون ةنسل ها ئذ "م ىف ةيامعلا ةعبطملا ىف عبط)



 هم اننه .' ل11

 ناكف ةققح اهل قنا دينارا ١ 1 اة اين ما اهفوص ومع ةفصلا لآصنال و اهلي

 اممارعازوجتو ىا(امماعاو) محفلاب ( في رظ لجرالوحن ) اهيلع لخدو اه رشابال

 ظفا ىلع الوم نوكي ناب (ابصنو )ديعبلا هلحم ىلعالو# نوكيناب ( اعفر )

 هليونتبو فيرظ عفرب ( فيرظ لجر الو ) بيرقلا هل-< ىلع وا عودا

 عفرب الفربركت الب ةركنلا فوطعملا كح اماو نيوئتلابو بصنلاب ( افيرظو )
 بيرقلاهل< ىلعوا هظفل ىلع الج طقف بصن وه امنا و ديعبلا هل ىلعالج

 'اجىف همالك نال هل ض رعت مل اذل و فطاعلاب لصفلا دوجول هؤان زوحالو

 نع لقنامالا اف مهنع صنال هنال عباوتلا رئاس مكمل اضيا ضرعت. ملو ناببلا

 نوعب + ح رشلا اذه ديوست متدق + ىدانملا عباوتك امثادعام ناب ىسلدنالا

 ىف + راكذالا باو * ىميسم اذه ناكو + ىدانف ىسوم ملك نم

 هللا ىلا * راقتف الاو زحملا فزرنعا نم دب نع+ راكفاالا جيان لح

 ماهالا + ليع اعما نب حلاص نب هللا دبع جاحلا + راتسلا كلما

 بوبا ىبا ترميض> ىلا بوسنملا + رينملا عم اجلا
 راس نعو هنع هللا ىضر + ىراصنالا

 عبس ةنس ىف + رايخالا باحصالا

 دعب + نيتأمو نيعبراو
 هايم قال الا

 زعلا هل

 *فرشلاو
00 

17 

 ف
 ل



 ماللا عفر ىرق دقو نوقطن مكنا ام لثم قل هلا ىلاعت هلوق هنمو موقت
 لثم ناف لودت كنا ريغ وا لوقت نا ريغ وا لوقتامربغ لوقاوخو اهحفو

 . وه ىذلا اههلصأ ىلع ءاني لماوعلا بسح ىلع نيب رعم ان وكي نا زوج ريغو

 ىلع فوطعم عفرلاب ( المساو ) هلوق محلا ىلع نييذبم انوكي ناو ةيمسالا
 ةملكلا رابتعاب ثنا ال ةفص رملاب « ةرركملا ) هلوقو فورظلا اماو هلوق

 درفملا ) هلوقو ال ىلا عجار 6 1 ) هلوةو مسالا ةفص 6 لصتملا )) هلوقو

 لود ال ىا.6 هللاب الا ةوق الو لوح ال وحن )) ةركن درفم مسا اللا كلتب
 اذهو هتانعو ىلاعت هللا ةيادم الا ةعاضطلا ىلع ةوق الو ةيصعملا نع

 ىا هل ليصفت 6 هناف ) هلوق ةدرفم ةركت اب لصتي ةرركمال هيف عقو امل لاثم
 ىلع ال ةرركملا ال عم نيتعفاولا نيتزكتلا ءانب ىا ( امون زوحي ) ناشلا نا

 لوحال ىا لوالا ىف ربلا ريدقتب نيتلقتسم نيتلج امهنم لكن وكب ناب ( حتا

 ةاجا ىلع ةل-با فطع قيرطإ لوحال ىلع اذوطعم ةوقال نوكيف دوجوم
 ىلع 2 ىلع اينيو طقف ىتاثلا ىف ريما ردقتب درفملا ىلع درفمللا فطعوا

 أدّتبم نوكيناب امهم لكعفر اضيا زوحجنو ىا ( امهعفرو إف روكذملا لصالا
 محثو )) ةوقو لوح هللا ريغبا انل وقل باوج هنال لاوئسلا قباطيل عفر امناو

 «ىناثلا بصن عم )ب روك ذملا لصالا ىلع ىالوالا 4" زوجيو ىا لوألا

 فوطعملا ىف َةّساَن ةكرطل هءارعا قباطيف لوالا ظفل ىلع افوطءم نوكي ناب ان ونم

 نوكي نإب ىناثلا عفر عم ىا « هعفرو ال بيرقلا هلحم ىلع افوطعموا هيلع

 نوكي ناب ( لوآلا عفرو زا« ةدئازال نوكيو ديعبلا هلحم ىلع انوطعم

 روك ذملالصالا ىلع وهو ( ىتاثلا حف عم )ب ريركتلاب هلع ىغلي نابوا سيل ىتعم
 ىف ىا 6 هلاثما ىف زوحن هجوا ةسج ) ةروك ذملا هوجولا ىا4 هذهو )

 لثم ةركن ادرفمو اما اه. الصتتم ةرركمال ن وكي ام بيك ولا اذه لاما ءاععا

 اهيف ”ىرق هاف لالخالو هيف عيال ىلاعت هلوق هنمو اهف ةأرماالو لجرال

 فورظلا اماو هلوق ىلع فوطعم 6 آلمسا ةفصو ) هلوقو ام#هفرو امهحن#
 هلوقو مسا ةفص هلا ىلع رورحم « ىئنبملا ر) هلوقو ال ةفص اماو ىا

 دعب ةفص اضيا عفرلاب 6 ةلصتملا ) هلوقو اهل ةفصلل ةفص عفرلاب « ةدرفملا )

 ىا ( اهؤءانب زوم هناف ) مسالا ىلا عجار هب ) هلوقو اهل ةفص

 (امهني)
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 ا بئاغلا درغلل الاثم ن نوكي مف ناو عمجملا الاثم نوكي هؤاب مض نا نب ريدقتلا

 ظ عج الاثم نوك ب هوب مض نا هناذ ةلثما ةتاس لق ( نرضت لهو ) هلوقو

 ( لم اقلب وكم رست ناو بطاخمل ركذملا درُفلل نوكي معة ناو بطاخملا ركذملا

 ىلع أقيم ن وكن عراضملا نا لمعلا 3 0 ةليقث 5 او هف.فدح 8 نوثئلاو

 هلأ

 ع راضملاف نينك الا ءاقتلا عفدل زرابلا كلذ فذحو 4 و اذا اماو ةبطاخلا

 | رضيال لصفلا اذه نال قحا لوبةلابو قدا ريرلا رظنو حراشلا لاق مث

 نكسب مع لعفلا نم رج ريعضلا اذه اودع مهنا ءزطا ةلزنم اهنوك

 ل 00 ١

 "5 رعم ف ةلاح ق ةيثيم اهنا ىعل مزاللا ريغلا ىت ىلا نم تدع ىلا ظافلالا ىا

 امارعا زوي الو 6( اهؤان بخت) انه ىلا لبق وحن نم ىهو ىرخا ةلاج ىف

 مدع دنع فتنم ءانبلانال مزال ريغ اهنوكل رضي الو ءانبلا طئارشش دوجو دنع

 اهيارعاو اهؤان زوج ىتلا ظافلالااماو ىا ( ءانبلا راج اما و ) طورمشلا دا

 (ذاو ةل#خا ىلا ةفاضملا ) فورظلا ىهف ىا ( فورظلاف ) ةدحاو ةلاح ىف

 ىل اهواي ورعا) ةروك دلل فورشلا نى ايظا

 1 يا ىرفو 105 1 فاضملا فرقا لاشماذه ( مهتدَص

 هيلا فاضملا نم ءانبأا بستك ١ هنا ىلع احوتفمو ًأدّتبملا ربخ هنا ىلع ام وفم

 مون و نيح ظفل ناف ذليل اذكو ( ذئءو ١ و ذئئيحو )) الحم اموذم نوكيف

 ٠ دئمونو اذك ناكذانيح ذ دئموبو دئنيح ىج مق هلأ ىلا فاضم وهو ذاىلا نافاضم

 امهنم لكى زاحو ام«مف نب وثتلا هنع ضوعواهلاةفاضملاةلخجا تفذحلاذكناك
 | ىلع مملا رحب ذئءوب باذع نم ىلاعت هلوق ىف “ىرق ايما ىلع هوان و هيارعا

 (كيذكو) الحمر ورح و محلا ىلع ىبم هنا ىلع اهكفو باذع هيلا فاضم هنأ

 هيلا فاضملا نم ءانبلا باستكال محفل ىلع ءانبلا زاوج ىف موبو نيح لدم ىا

 | (نآو )ام ظفل عم ىا ( ام عم )ريغ ظفل و ىا ( ريغو ) لم ظفل ىا ( لثم أل

 نونلا ديدشت عم ةزمهلا حتب نا عمو ىا (نآو ) نونلا فيفحتو ةزمهلا محن

 نيفاضم هربغو لثم ظفل نوكي ناب ةيردصم َهبلثلا فورملا هذه نم لكن اكو

 كلا قئنؤ اير عومي نإ قدموا د ديز ماقام لثم ىبابق وحن ةئلثلا هذه دحا ىلا



 برعم نوكي لب ايئيم نكي مل كلذك ناكول هناذ فاضم هبشالو فاضم ريغ ىا 0

 مه <05

 (ةركن) هلوذو أبر عم نو ةيع*الا بذاح حن“ رب افاضم هلناوك دنع هناذ ار وصنم

 بصنلاب(ةرركم ريغ هلوذو ةفصلا دعب ةفص (الب ةلصتم) هلوقو درفم ةفص

 ةكنوا هق رعم ناكول باو 2 لاق امناو 4 بصننام ىلع ةيليم اهنمالك ناف اف

 ايثبم هنوك هجوو ابوجو أدتالا ىلع اعوفرم ن وكي ةرركموا ال نع هل وصفم

 تبيجاو الثم لجر نم له هلوقل باوج هنال ةيقارغتسالا نم ىعم نعل هنا

 ءانبلا نوكيل هب بصنأم ىلع ىنب امتاو لاحرلا نم لجرال ىا لجر الب هنع

 ةرسكلا ىلعو ملاسلا عجباو ةينثتلاىف اك فرحوا درفملاىف اي ةكرح ىلع

 ءانبلا لبق لصالاىف ةركنلا اهقسا تالسم ود ىف روهجلا دنع نيونت الب

 هنا نم ىدانملا ىف هرك ذامل فلاخم هيجوتلا اذه حراشلا لاقو ىذرا 0

 نيب قرغال هيف لاق هناف قرفلا ناب نم ديالف خلا قرفلل ه عف ريام 0000

 امنوكىالثم ةحمت ىف لصح قرف ىاو ىنبملا ّتكرح نيبو ترعملا ىداثملا تكرح

 هجولعلو هناي نم دءالف 35 اوا ةسان ةكرح اهنوكب ةبارعاوا يان ةكرح

 اقاوم ىتبملا هلوممم ةكرح لعف هنع لزعئيدق افيعض الماعال ناكامل هنا هلاث

 ةنع لوزغم هنا نظي ال ناو هل ارك ذمو ةراما نوكمل بصنلا وهو ىلحم ا هلمعل
 ىلا جاتح ىتح لزعلاب نظي الف الصا لزعن.ال هتوقل هناف ىدانملا لماع اماو

 هب لصتللا) عراضملا مزاللا ريغلا ىنبملا نم عبارلا مسقل ((عراضملا وإ ريكذتلا

 ىذلا رخآ الا نوكل هباهلاصتا نيج نوكسلا ىلع ىنبم هناذ (ثنؤملا عجب نون

 الل الا لع لمحل نوكلا ىلع ب اهئاو طسولا ةلزنع ثارغالا لوف
 هبل صتىذلا عراضملاوا ىا«ديك أتلا نونواإ نيرمض وك نوثلا كلن هب لصت
 ىببم آهلوخد دنع عراضملا زخآ ناذ ةليقث وا ةفيفخ تناكءاوس ديكأتلا نون
 محفل ىلعو ةريضاسحلا ةدحاولا ىف رسكلا ىلعو ركذملا عجم ىف مضلا ىلع

 هلوخد مزاي اهلبق بارعالا لخد ولف ءزما ةلزنم اهتوكل ىب امئاو اه*ريغ ىف

 لديل مضلا ىلع عملا ىف ىنب و ةقيقللا ىف ىرخا لك اهنوكل ةماكلا طسو

 ةف وذحملا ة رسسكلا ىلع لديل مضلا ىلع ةبطالا ىفو ف وذحلا واولا ىلع

 عج نون هب لصتا ىذلا عراضلل نالاثم ناذه نتاتست و ل رطبا وا ١

 م لاثم اذه ( نيرضي له وحنو ) ةبطاخلل ىناشلاو ةّيئاغلل لوالا ثنؤملا

 ىلعو ةفيفح اماو ةليقث اما هناوت ند لاثم عبرال لع نك تلا ىو 5 لصت ظ

 )نا ريدقتلا 1



 هه م0 اوس

 ىا (ىدانملا كح )امنم دحاو لكك ىا(همكح) ماللاو فلالا نع ىأ
 | ادرفمامحم لكن اكن ا نعل ءادنلا فرح هلع لخد.و لقتس ىدلا ىدانملا مكح

 ١ فوطعملا لاثمو (د,زؤلجرايوحن ) لدبلا لاثم هب , عفر اهىلمايشبت نوار

 ا 3 نوكي اذاضم 0 ا ورعو ديزاي) 4

 | ىلع الج اموفرم نوكي نا اهنم لكىف زوحيث ماللاب فرعملا فوطعملاو ناببلا
 الج-عفرت مهلوقو حراشلا لاقو اولاق اذكهل< ىلع الج ابوصنمو ىئبملا ظفل

 بارعا سذج نم عباتلا با عا نوكيال نا ذئنيح مزليذا ىغبن اكسيل هظفل ىلع

 | سيلهظفلو ريغال بصن انهه عودملا بارعانا ىنعي هنم دءال هنا عم عوبتلا
 هلئفل ىلع الج عفرت لوب نا ىف ىئعم الو ةّيانب ةكرح < هتككرفل ليا

 نوكي نا زوحيال مل ليق ناف ءانبلاوه هيلع 0 بارغالاوه لولا نأل

 نيب عجب هنال لطاب اذهو ائلق | ١ زاحموا ةعيقد نوك د نأ م معا باعالاب دارملا

 لدم ق لقاعلا 1 عفرلا نال اوهنا هيشالاو لاق 3 ”لدحاو طفلي زاجلاو ةميفلا

 اذه 0 هجو الف لا لاق مث 5 اذهو راش هركذ اذك ناحمالا ىف
 ٠ 6 زمهاوىاو ايهوانا وانءا وأب ءادنلا فورح ول ىذلا ىلع ال كىدانملا ف ناببلا

 لمعتسيال ىإ (ةبدنلاب صتخمإ او ىا وهو (اوو) ةسجلاةهذه عوجت ىا
 ةَعيقللا ىف ادعي ناكءا وس ددعبلا وهف اب اما اهريغو اهمعب هناقاب فالح اهريغ ىف

 | ناكناو ىلاعت هللاناذ برايو هللا عادلا لوقك امكحديعبلل وا ديزاي كلوقك
 | اراصقتسا كيذك هلمعتسي عادلا نكل ديرولا لبح نم صخمت لك ىلا برقا
 | رينملا نا لاقو ىرشثخمزا هلق اذك العو لجوعدملا نم اهل ادابعتساو هسفنل
 نوكيراصةتسالل كإذك هلمعتسا ول عادلا ناف ىناهر. ال ىعانقا ليلد اذه نأ

 1 باستالا نناور جرؤلا لبح نم هيلا برقاوه نمايو ديعب ريغ ابرق اي هلوق
 هل صاصتخا ال نا رهظف ىيمامدلل هحرشو ليهستلا ىف اذك ديعبلا بصئم

 طسوتلل هنا لبق و بيرقلا هنا ليق ىاو بيرقلل ةزم#ا و ديعبلل ايهوايا اما و ديعبال
 فالخ ديدهتلاو ةيدنلاو ىحمتلاو ةئاغتسالاو ءادنلا ىف لمعتسا ا نا اًضياو

 أ ىتلاةمبرالا ماسقالا نم ثلاثلا ىأ (آل مسا وإ ءادنلا ىف الا لمعتسمال هنا ريغ
 | ماد رفم ناكاذا ) ىبم هناف(سنملا ىنل) ةعوضوم قلاالمس] مزاللاريغقلا



 ه7 مم: قع

 انوكي نا ىلع فوطعمب متام لاثمو همامت نم سيل هناذ في رظلا دز اي فالح

 هلوقو ورعو ديزاب فالح العن وكيوا اددع نيثلثو ةثلثاب وحن دحاو ءىثلاعسا |

 دحاو ليانبعم الجر سيل هيدا رمل نآذ هقرعم ريغ ادرفمناكامل لاثم (الجرابو) ا

 هلوق ىلع فوطعم (قح ناوزل هلوقو ناكل جر ىا هن ىت أي نم ىا هسنج نم
 ىا (فلا)) ةفرعملا درفملا ىدانملا رخاب ىا (هرخاب ) قلل ناو ىا قحلا مل نا

 هلوقو (ه اديزاي وحن )) كلذ ىضتشفلالا ند م حفلا ىلع ىنب ىنبرل روك ذم ف فلا

 مال ىا 6م هلواب هلوارإف لصتا ناو أ قط نا هلوق ىلع فوطعم ةوطعم (لصتا نانو

 ءاعدلا نا ىلع لد 4 صيصخمل أءانغمو راحا مال اه 0 بج هاش تا

 رسسكت بابشللو ةلوهكللاي وحناي ريغب هيلع فطعول اماو كل مال ىلع ةلو#
 رهشأ امنوكلاب 0 الخلا فورح 0 ةثاغتسالا ىف لمعت سال اًضياو فوطعملاق

 ىوقف مسالا صاوخنم ردا فرح نوكل ةثاغتسالا مالعم ىدانملا برعا اماو
 ةثاغتسالا نيب 11 اذه ناكاملو فرحاب هتهماشم بناح فعضصو ةيع”الا بناح

 نكلو ديزل وحن هلوق وهو لكلل ادعتسم الاثم دروا ديدهتلاو بحمتلاو
 هرك ذول هنال هلامثاب لاثملا دروا امنا و هل ثاغتسملا هعم رك ذب ةثاغتسالا ه.د.را نا

 ةئاغتسالا فلا قاما مدعب ةفرعملا درفملا ىدانملا طاريشا نا ٍاعاو هبوخا لك مل

 عومج ا وىنثملا نود هلبقام مضل فانم افلا مادام فلال اذا دحاولا ىف ديفب امنا
 هانو ديزايو هانا ديزاب و الوا فلا يك قل هن عف ريم ىلع نايثيم اع ذأ

 فدصملا رصتقا اذلو ذئنيح ةافانم هيف سيل نونلاب امد لصفلا دوجول هنال

 روصت امنا مختلا ىلع ءانبلا نال محقلا ىلع ىنبي فلا هرخآ اب قل ناو هلوق ىلع

 00000 ا ارا لالا نمسح اذلو عخاو ةثتلا نود دحاولا ف

 كازاوي و اضياامهمكح نيبله. عفربام ىلع امتانب قا ناو لو ناب اضيا امان

 لب فلا امهرخت آب قملي ال ذئيخل بارعالا فيرعت ىف هيداربام رخئ الاب ديرت نا
 ىدانملا ركح نم غرفاملو * ىنعملا اذه ىلع اهرخآ اب سيلوهو نونلاب قدح قاحول

 ىدانملا كح ىف اهضعب ناكلب ادرطم نكي ملم مكحو هعباوت مكح ىف عرش هسفن

 اهعوشم لحل ةعبات اوك ىف عب اق ان 7 اهضعبو بارعالاو ءانبلا ىف

 لاقف عباوتلار راس ماكحا ىلا 0 ناو لوالا نيب نادارا هظفل نود

 افوطعمو ىئبملا ىدانملانم الدب نوكي ىذلامسسالا ىا «فوطعملاو لدبلاو)ب
 6 ماللا نع ىلاخللا ) فوطعملا لب قلطمن سيل فوطعملا نكل ىنبملا كلذ ىلع

 (ىا)
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 / ةهباشم مزلي كلذك ناكول هناف ةهباشملاف ىئكيال دارفالاو ةفرعم ةيقرَطلا
 ىنعم هنعذتل هءانب نا ىدنع هبشالاو لمكلا كلذ لاق مث اضيا هن ةركتلا
 ةضراعم ةفاضإا نوكلف ةفاضالا دنع هنان مدع اماو بجاو لاعتك مالا

 مسالا بناح نافجرا بارغعالا هيف مص ماما نطو اهناذ ءانبلا لبسلا |

 دل هنال نيعملا ريغل لوذللا لم“ .ملو فاضملا ىلع فاضملا هبش لج امناو ظ

 باطخت سيل هريغل لوقملاو نيه باطخ مالا نال ىمالا مالب هءاشع

 ىدانملا 7 نيب قرفلل 4 عفربأم ىلع ئئد امناو صالا بسان إلف ةقيفطاىف

ٌْ 
| 

 ظ
 ا
1 

 اذهو حراشلا لاقو ىذرلااىف اذك امهفورحو ىنبملا ةكرخ نيبو برعملا

 6 ناناو) كونو عاد هنع لودعلل دجو ملام هنع لدعيال لسماللا وجا

 ةفرعم ادرفم ىداس لا ناكنا ىا ةقاسلا ةيطرمشلا ةلخخبا ىلع فويل

 بصنب ةركذوا هن اهباشموا اناضم ) ناك لب كلذك نكيمل ناو ىئبم وهف ظ
 | هللادبع وعدا هلصا نافذ فقاضأل لاثم اذه ( هللادبع اي وحن ردقم لعش ظ

 أ اماو روكذملا لاثملاف اك" اظفل بصنلا نم هيلع ناكام لع قاب وهو |

 | هريغو مضلا ىلا هنع لدعيال لصالا وه هنال ايرعم ابوصتم عوتلا اذه ْنآك |
 | فيرغتلا و دارفالا ىف ةيمسالا فاكلاب ةهباشملا وه و هيلا عادلا مادَعَل

 هرمسق الو ةيعسالا بناج مجرت ىهو مسالا صاوخنم ةفاضالا نوكلو
 | هنوك ليقذا لصاحلا ليصحت ىدانملا بصن نا هيلع در.مل قبب ىا هلو

 | لكشب اردقتو ا اظفل بصنلا ديرا هنا اضيا در الو اضيا بوصنم وهو ىدانم

 | نوكيامم ىنرضيام ريغاي و ىعفنيام لثماي لثمال و نونبال و لام عقنمال موناي لذ
 0 محتل ا ىلع ةيذبم تاروكذملا هذه نافريغو 7-1 موظفلوهو ةفاضألا نيدحايئبم

 | هب وييس دنع ردقم لعش اب وصنم هن وك و ردقم لعفا لوعفم هنا ىلع الحم ةيوصتمو

 كا دبع ىو اماو هللا دبع وعدا اما هللا ديعاب لصا ناف ميك اوهو

 ءادنلا فرح هنع بدنا مث ةيريمللا ةلجلاب ًاشنالا سيتلب الئلابجا و افذح ءاشنا هلعف

 نا مهضعب لاقو عنتم بونملاو بئانلا عجم نال بوجولا دك اَبيف هيلع لديل

 هلوقو هتاف 1 فرح ةلالدلو هلامعتسا ّة ركل هلعف فذح

 هل و مم الا ءانعم متيال مسا لكنا هب دارملاو فاضملا هبشل لاثم (ديز نه اريخايو)

 ف وطعملا 0 نا طرسشب هيلع فوطعموا فرظوا ةلج- نع هل هتعنوا

 | اماوهلال ومس همامتناكامل لاثم لاثملا اذهو دحاو ءىشل امبسأ هيلع فوطعللاو

 قرع تاذنم لاب و فرظ تعنب و لمنال اهلحاي وصف ةاج تعنب مت امل هلاثم



 هي لف م

 2ك او رهشأ نونلا مت 21 عم ةيئازعا اخ عا يما 0 0

 هب دتعي امئا لاح الا اذه نا ىلع ءان ارظن درلا اذهىف نا ىئيمامدلا

 اذه ىوتق تباث اذه سيلو هيف رلا فرح مدع دنع رسسكلا 1

 ةمدع دنع روسكم ريغ و رللا فرح دوج و دنع .روسكم هناف نارودلاب

 ةرانأ برعي هناف ىدانملا مسالا ةعبرالا نم ىتادثلا مسقلا ىا 6 ىدانملاو )

 ناف ىا 6 هناف ةفرعملا درفملا ) مسالا وه انبم نوكي ىذلاو ةرانا ىئندبو
 4 هن عقرب رت ىذلا بارعالا تاذ ىلع ىا « ام ىلع ىبم ري ىدانلا اذه

 ءادنلا ةروص ريغ دنع اب رعم مسالا تاللخ ن5 كلذ عف رب هلآ نع

 هءباشمالو فاضع سلام ْئعع فاضلل لئاقملا درفملا وه درفملاب دارااو

 ىناثلاومضلا ىلع ىئبم لوألا ناف نوديزو نادنزو ديز وحن لعق فاضملاب

 ةعوذرمم نوكت ةعوفرم اهنوك دنع اهناذ واولا ىلع ثلاثلاو فلالا ىلع

 ءادثلا دعب وا ديزاب وحن ءادنلا لبق ةفرعم هتوكنم معا ةفرعملاب دارماو اهب

 ةفرعع سيل ىتاثلاو هلبق ةلصاح ىهو ةيلعلاب ةفرعم لوالا ناق لجر ايو

 ظ 56 دصق لوا و نيعم لجر ءادن هب ملكتملا دصصق دنع ةفرعم ناك لب هلبق

 ىنعي ( ةبدنلاوا ةثاغت_سالا فلا هرخآ اب قمن ل نا ) ايوصصنم نوكيف ةركن

 فلا قول مدع وهو ءىشثال طرشي ايئبم نوكي فوصوملا ىدانملا اذه

 هلواب قلي مل ناو ىا 6 هلوات الو ) هرخآآب ةبدنلا فلا وا ةثاغتسالا

 ىلع اينبم نوكي امل لاثم لوالاف © نوطسمابو ناطسماي و ديزاب وحن مال )

 هنأ عم ءادنلا لبق ةقرعم ناك الو انرعم هناوك دنع ةيلع قر ىذلا مضلا

 فلالا ىلع اينبم نوكي امل لاتم ىتاثلاو مال هلواب الو فلا هرخآآب قدلنمل

 001 لان تلاسلا و ءادنلا لق ةكرعم ناك ويش ارغم نوكت ىذلا

 قما#ا و اًضا ءادنلا لعل ةقرعمو هيارعا دديع كنب ب ررعم وه عدلا واولا ل

 بحمتلاو| ةثاغتسالل نوكي نا نم مما ماللاب دارملاو مال الو فلا اس

 محلا ىلع اينبم نوكي فلا هب قول هناف كلذ مدع طررشا امئاو ديدهتلاو ا

 هنوك دنع ىداسلا ىنب اماو ”ىحي# يهب ارورجم نوكي مال هلواب قولو
 ةيف راحا فاكلاب ةهباشملا ةعمالا فقاكلا عقوم عقو دئليح 0 اذهب انوصوم

 كثالذ فاك هءاثم وهو كوعدا ىنعم وهو اديز وعدا ى عع دب زاب ناذ

 هدعبدساو هف رعد هنوك ىف امأو ادرفم 9 ف ١ كوعدا فاكب 0

 تسل اهئاف مانت ةهباشم ةيقرطاو ةيعمالا فاكلا نيب سيل هناب لمكلا ض

 (ةيفرطلا)
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 ْ ام ىلع وا مسا ىلع ل رللا فورح نافذ اهيلع را فرح لوخد اهنم

 ىئبملا نم لوالا عونلا نم غرفاللو اهلثم فرح ىلع اهاوخد عنتوف هانعع

 ريغلا ىئبملاىا ( مزاللا ريغو ) لاش ىناثلا عونلاىف عرش مزاللا ىنبملاوهو
 | هلوقو ( ةفاضالا نع عطق ) مسا ىا(ام ) لوالا ماسقا ةعي را مزاللا

 ( هيلا فاضملا ) هلوقو عطش قلعتم (هيف) هلوقو عطق ريع نملاح ( ايونم )
 هيلا فاضملا هنم فذح ىذلا مسالا قلعتم ىا ايونم لعاف بئان عفررلاب

 ناك نا هيلا فاضملا ناف هنع ضوع مايق ريغ نم هلا ىف ايقاب هنوك لاح

 كلذ برعي هنع ضوع ةماقاب فذحوا ايسنم ايسذ افوذ# وا اروكحزم

 ' هفذحو لبق نم اريخ ناكدعب بروحن و ىتأي نا لبق نم وحن لماوعلا بسح
 | تارفلا ءاملب صغا داكا البق تنكو هلوةو< فرظلاىف ليلق ضوعلا ةماقاب

 | نع حراشلا ىكحو لاثمالا هلانبرمض الكو ىلاعت هلوق وحن هريغ ىف ريثكو

 / ملو ايسنم فذحام برعملاو ايونم هيلا فاضملا فذحام هنم ىنبملا نأ مهضعب

 | مدقو قوق بح و دعب وأو لبق و ) لوالا وه قحلا لاقف ىخرلا هضنرب

 | ىلعنم ىا نيعلا مضب ىلع نمو نودو لفسا اذكو (ءاروو فلخو فلخو ماماو

 | وحن اهانعم ام اهيلع ساس الو هولع نمو ىا ولع نهو ىا ولع نمو تدب

 | اهتيءاشم عيجلا ىف ءانبلا هجو 6 بسحو ريغ سيل اوريغالو ) لاعشو نيمب
 ْ قوريمالانؤأ ف اح انلوق ىف ىنعمال هناف فوذحلا ىلا جامتحالا ىف فراحاب

 أ مضلا ىلع اءانن هجوو هيسحو هريغال لاب نا الا بسح ديز ىتءاج ائلوق

 | اًصوع هع ضوعب نا مزلي هيلا فاضملا وهو لقتسم مسا هنم ئدح اما

 هلوقو ةعضلا ىهو تاكرملا ىوقاب هنع ضوعف ناصقنلا كلذل اربج ايوق

 / نع عطقام مزاللا ريغ نا ىنعي عطقام هلوق ىلع فولسعم (نالاو)

 ماللاو فلالا لوخد دن محلا ىلع ىئبم هناف نآلا ظفلو ةفاضالا

 اضنا فرصت الو ماللا عب هيف فرصتلا مدع ىف فرحاب ههبُتل اما هيلع

 | نآلا اذه ىنعم هاف ةراشالا مسا ىعم هنعضتل اماو ريغصتلاو عمجاو ةدئتلاب

 | اجناو َةِداز هف ىذلا فيرعتلا فرح نوكلا فر رمتلا رح 0

 | امن اك هلوش الال دتسا ضعبلا ىأر ىف برعي دق هناذ مزاللا ريغ نم هدع

 سلا نو لور نوب فنه ءالاو راقت

 | نوكي نا لحي هلال ىوب سيل هناب ىأرلا اذه درو نمي ارورحي هنوكل
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 لاقف ىدل اما نونلا نوكسو لادلا مضو ماللا 3 « نذل زو ةروضتن

 لماعي لاق 3 قافثالاب برعم دئعو دنع ىئعمب هنال ا هج وال ىذرلا

 رييخلا مم ءاب بلقنو رهاظلا 1 ثنا ثيح اا ىلع فلا ةلماعم هفلا ىف

 ضعب نع ه.وبيس ىكحو مهيلعو كيلع لاش اك رهيدلو كيدل لاش و ابلاغ
 ءافلا ىلا ةمكلا لقب هيف فرصتي دقف ندلاماو كالاو كالعو كادل موق

 دضء ىف اي فيفخضال نيعلا ناكسابو نوئلا سكي نينكاسلا ءاقتلا عفديف

 ءاقثلالا عفدي دقو نوالارسسكو لادلا نؤوكعسو هللا مضب ندل هنم دلوتيف

 نم نوئلا فذحن هيف فرصت اممرو هفذحوا نوئلا رسكوا هرمكو ا هحقب

 ندل ىدل تاغل نامث هيفو لادلا مضو ماللا مح#: دل لاقيف لادلا نيكست ريغ

 قالو ماصعلا لضافلا لاق اهلمتت فنصملا ةرابعو دل دل دل ندل ندل ندل

 ةفوذحلا ةنكاسلا نونلا اهرخآآ نال نوكسلا ىلع تايئبم ةريخالا ةثلثلا نا

 "0 كلاألا ناب هنع تضعا ناو :ظمولا نود رخ الا لاح ءانبلا قف ةريثعملاو

 كلذ محصن من ايسنم ن وكيال ةلعل فوذحلا ناب درف لادلا وهريتعملاو ىمنم

 ميدلا فرملا فذحب نينكاسلا ءاقثلا عفد ناو هريغ نود لادلا مضب دلف
 ليقو * ىهتنا ةلع البدل. ىف نونلافذح كلذ ىلع رهارج نكل هلريظنال

 هدرو هيلع قابلا لح فورا عص و اهضعب عض ول دين اغلا هذه تيد

 نوكي نا ملصنال فورا عضو عضولاو فرحلاب هتهباشل اينبم بيكرلا

 فوقولو هلانب ىلع فورا عضو فقونل رود موزل هيف ناىئعي ءانبلل اهجو
 عيرفت زوميال هناب اضيا ماصعلا لضافلا هدرو رودلا مزل اضيا هيلع ءانبلا

 هلاث دعي فيرصتلا دوجو ناف هيف في رصتلاب لصح ام ىلع لصالا ءانب

 لاق وةْئعم وه ىذلا ءادتالا همازاتسا انام هجو ىضرلا لاقو رهاظلاوه اك

 فوطعم عفرلاب (فاكلا و هلوق و نمر دقت ىلا ةجاحال اذه ىلعف اديكأت اهيلع

 ( نعو ىلعو ) فاكلاو فورظلا ضعبو ىا فورظلا ضعب نه هلبقام ىلع

 وحن لثم ىنعم ىذلا وهف فاكلا اماو ةثلثلا ةفص عفرلاب ( ةيمسآلا ) هلوقو

 اماو اهتقاطل بئاذلا دربلا لثم نانسا نع ىا * مهنملا دربلاك نع نكحضن +«

 ناكام وهف نع اماو هقوف نم ىأ هيلع نم وع قوف ىنعع ناكام وهف ىلع

 لك ةيعساب ىلع هئنرقلاو ىئيم ثناح نم ىا قيم نع نم وحن بناطآ ىنعم

 (اهنم) 9



 تاق

 ىلع عمن 1 دنم ىلع ر عسحل 5 ىمع”ولهتااضيا هيلع ل ديو ل لاه هلص نا ىلع لبلد

 ذنمو فركلا عضو هعضو ا نيفرح ىلع هنوثل ذم ءانب نا ليقو ذائما
 هل الصا سيل ذنمنا تبثل اذهتدثول هناب ماصعلا لضافلا هدرو هيلع لومت

 الصا ناكول هناف ءاذبلا ىف الصا نوكي فيكهنا هيلع درب ةيلصا تبث نا هنأف

 ىلع فرحا ىف بلاغ ذنمو مسالا ىف بلاغ ذم نا اضياو هيلعاشاس هنوك مز

 ىف داعبتسا الو فورا قمحي ال فذحلا نا ليلدب ةامتلا ع نع حجاجزلا هاكحام

 فيكو ناباو ىتا و ىتمو الو ذاو اذاو لد دادعتسا هل نم ىلع ىئخال اي كلذ

 ةفاضم نكت ملامل اهنكل ةلجلا ىلا ةفاضالا موزالىئبف اذااماو ( ىدلو ثبحو

 روك ذهريغ ةلها نوعحمو اهنوعضم ىلا اذاضم ناك لب ةقيقللا ىف ةلخجا سفنىلا
 | هيلا فاضملا فذدح ىتلا تاياغلاب هياش اذهلف افوذحم هيلا قاضملا ناك احن رص

 ىئب هاف ذا اماو مضلا لقحتال فلالاو افلا هرخآ نوكل مضلا ىلع نيب ملامتاو

 | ىلع هنوكوهو فرملا عضو هعضو نوكلو اذاك ةفاضالا عوطقمب هتوماشمل

 فوراخلا نم هدادعتف امل اماو فرحلاب همام ةباغل نوكسلا ىلع ىئبامتاو نيف ركا

 أ وهو فنصلا هيلا لامو ماشه نا هنسحتساو كلام نءا هيلا بهذام ىلع ل
 لوقلا ىوقو ذاك نوكي ةلجلا ىلا ذاضم هنوكو ىضاملاب اصتخم هنوكل امل نأ

 ىضنقملا بيسلا عم ببسملا ةيعم لوالا عم يناثلا عوقو نوكي ثي# هريغ

 ةعاجبو ىنجناوىلعواو جارسلا نبا بهذو ام« امز داحا كلذ نم مزليف

 ناكول هناب فورخ نبا ,هدرو نيح ىنعم فرظ هناو هلوادم نامزلا نا ىلا

 لخد سا نيح لاه نا محدنال هناف هنملا لخد مسا امل لوَش نأ #2 ام اذك

 | عوقول ما عوقول امل نا صيخكتلا حرش ىف ماصعلا لضافلا لاقو ةيفرظلاب

 | هنا هيوبيس لاقو َدغل دال يس سار

 ىوا الماع هنوك مدع ىفوا ىضلل هنوكىف هلثم هنالك اذهوول لدم نوكي
 اماو نامزال وهف طرشلل وا ماهفتسالل ناك ءاوسف ىّهاماو اذرظ هنوك مدع

 ءانبلا هجوو ناينبم ام الكو طرسشللوا ماهفتسالل ناك ءاوس ناكل وهف ىنا
 ماهفتسالل وهف نايا اماو ةيطربشلان أ ىعموا ماهفتسالا : رم مم اهل ا
 اى نيكل نيذه ءان هجوو لالا نع ماهفتسالل وهف فيكام!و نامزلا نع

 لمف عقو ناو تنا فيك وحن ربخ وهف مسا فيك دعب ناكن ا و ماهفتسالا ىعم

 ثيح اماو تت قيك و هلع نه الا فك نوكي انجل محء اون ريغ نم

 فلالاب ىدل و ذاك ىئب اذلف كي ةلحخا ىلا فاضي وهو مهبملا ناكلل وهف



 هيت 7 /

 نيدو تركرعالا نم ناك تك. و تيك لاق لاق.ف تيدا نع ةيان 4 6

 ةلجلاو 0 نعنيترابعامهأو 5 ايشاماو فطعلا وا 3 تذ ركمالا نزليعتساالو

 ةازاحلا تاماكلاك د يط رمشلا ىا ( ناعم ةزئضنملا تاماكلاو ) لصالا ىئبم نم

 / (ىاريغ ) فس 1 نإ 2 ماهفتسالا ىنعموأ ْىا 10 ماهفتسالاوا 2 امو نمو

 ٌريتسملا ريعضلا نم ءانثتسا بصنلاب ريغ هلوقف نايرعم امهلاذ ( ياو ) ءايلا ددْشَس

 نامز ىلع دءام فورظلانم دارملاو6 فورظلا ضعبو )ل ةنعكتملا هلو5 تحن

 لمعتسملا فيكون لعشلىح ايمكح وا ايقيقح هنوكنممعاهن دارملا نكل ناكموا
 سل اهءيج- نال فورظلا ضعب لاق امناؤ ةفصلاو لاملا نع لاوئسلا ىف

 مو نع ةرايع هلاف فنرعتلا فرح ننعم و كحل َْىس 1 سما 3 0 ىنبي

 كارل لك وح ةركن لمعتسي و ملكتلا مون لبق ىذلا مويلا وهو صوصخ

 لكو ةلراملا سمالا بهذ وكو ماللاب افرعمو انسما ىضم وحن اذاضمو انديم]

 في رعتلا فرح مدع 6 ةهقرعم ليعتسا اذا اماو قافتالاب برعم هلل هذه نم

 فاقلا محب طقو وئا ( طقو إل هيف نحن اهف وهاكرسسكلا ىلع ىئبم فرظوهف

 هتارام لدم هلعف ىئنملا ىضاملا تقولل هتاغل رهشا اذهو ةددشملا ءاطلا مضو

 ءاطلاو فاقلا مضبو هد ومضلا ءاطلا فيفح: وهو تاغل سه هيفو ادبا ىا طق

 ىب امئاو دَفْفَحْلا ءاطلا مضو فاقلا مح قالا :وكشإوا فاغلا محبو

 5 ىدو نيقر 5_5 ىلع هناذ فرالا عصو اهعضو نا ع 0

 اهانعم نال فرحا ىنعم نعضت هلا هان هجو ىف ليقو ففخلا ىلع الج اهنم

 قارغتسال 0 1ك وهو 3 هبااثنم كن | ليقو ْن ا اذه 0

 اكان اا ا ضوع هار هي

 هلا يلع لدتساو دعياو لبق لثف ةفاضالا نع اعوطقم هن وكل ملا ىلع

 ىا نرهادلارهدىئعم نيضئاعلا ضوع و لبقك ابرعم نوكي فيضا اذا

 اتياشأم اههنكل [ًضياناؤرظناذهَو 6 ذنمو ذمو )) نضرالا ىلغنقابلانامز
 لصالاوه نوكسلان الن وكسل ىلع لوالا ىني امناو اينب ةروصلا ىف نيفرحلاب

 نوكس عم فرحا َهثلُث ىلع ناكامل هنال ةكرللا ىلع ىتاثلاىئب امئاو ءاثبلا ىف

 ءاقتلا عفدل ةكرإلا ىلع ىنبف نانكاسلا عمجال اضيا رخ الا نكسا و ظسولا

 لاقو لبقك ةفاضالا نع اموطقم هنوكل مضلا ىلع ىنب امئاو نينكاسلا

 _ اذهو مويلا ذم لوقتو مضلا ىلع ىنب هدعب ا نيل كم قل اذا هلا مهضعب

 (لواد)
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 هج الاب 1

 زوحنال هناؤ ءل رس هثلك زاوحو هارشع ىئننا + هذلع لديو نونلا

 كيأذ ىناثلا قالت ؛ نونل عم ةيلثتلا ةلرزنم هن وك لل فاكلا 2 لوالا ةهفاضا

 نعش عا كح تنا رو الحر رشعاتلا ىءاجومت ) هتفاضا زودف كلاذك' نيف دل

اما ضعبو الجر رشثع ناب را الفلا
 | ةيانكلا مج هر ت

 ضرغل هيلع ةلالدلا ىف حي رصص ريغ اظفلب نيعم ”ىش نع ربعي نا ةغللاف وهو
 هيدارملا نوكلو هن ىتكي ظفل انهه دارملاو نيعماسلا ىلع هماها ضرغك
 ضعبلا ناف تاي انكلا ضعب لاق امئاو هفيرعت فنصملا كرث ىوغللا ىنعملاوه

 نالفك ب رعم رختالا اهضعب و بئاغلا ريعضك ىابلا اذه نم سيل اًهنف ركل

 نوكسلا ىلع بم وهو ماتفل ىا (2) ضعبلا كلذ ىل (وهو لا
 نكلو يعل مازلتسا ىف اضيا كرتشمو ةيربمللاو ةيماهفتسالا نيب كزيشم وهو

 ىا ( نوكي ) هلوقب فنصملاهدروا ني_ءوتلا ريبمت بارعا ىف قرقلا عقوامل
 بصي ذئنيكل ىا ( مصنف ) ددعلا نع ىا ( ماهفتسالل ) ظفللا كلذ نوكي

 دحا عونوهو طسولاددعلا بم ىلع الو هرييمكت صن امئاو (ريبعلا ىلع هدعبام )ل

 اهطسوا رومالاريخ نوكل هيفرط ىلع لم ملو هيلع لج امناو رمثع

 ( الجر وحن )امكحن نوكيف هجو هلدجو. مل هيفرط دحا ىلع لجا ولو

 ىا ( ةيريخا و ) الثم ةثلث هنا هباوجو لجرلا ددع نع لاوئس وهو
 ةركح نع رغلا ىا (ريثكتلا عم ) اضيا ددعلا نع ةيريخلل نوكيو

 الف مهيب 5 اهدنا نأ 0 ب ربخ تنك اه ا ددع

 هضعبو لجر ةث اكدرفم هضعب هارب يلا فاضلا دللي نإ ١
 راتخا امئاو ركحال اعفد نيعونلا ىلع اه ريبمت لمخ لاجر ةثلثك عوجت

 لج نوكي ليلقتلا نسم تر لخ لمس نا هت هلئم وا بر نيش 0١
 ىلع ريظنلا لج- نوكي ريثكتلا ىنعم بر ىلع لج ناو صيقنلا ىلع ُصيقْنلا

 ةيربخلا تلم-و ماهفتسالا فرح ىنعم اهنعضتتل ةيم اهفتسالا تين امناو ريظنلا

 لع تفيام تمت , ددعلل ) اذك ظفل تايانكلا ضعبو ىا ( اذك و ) اهيلع

 اذكم وو تجرخوحناضيا دذعلا ريغلا ءىحدقو ( امه رد اذك ىدنعوحت ْريْلا

 راصف هيبشتلا فاك الع لخدفاذ هلصا نال ىئب امئاو الثم ةعجلا موو نع ةيانك

 ١ دقاتيذوتيوزل اناس لسا لص انك ىسصدحار ل 1



 < افلا 0

 غن راندلا نم ريثع ىداح هتيطعا يتاثلا فو اهعومجم تيطغعا .هنا ىعي

 هنوكمدعل لوالا مستلا نا لوالا ءزملا ىنبف اهنم ادحاو ارانيد هتيطعا هنا

 '1| سب يحتل ةيقاثلا ىرورخ الاف نوكي تارعالا ذا ةمك لخآ

 للم بيس انهم لك هان نا ىلا فراش. ةشنلا: ةغضب اينر.لاق.'اهئاو
 نابفنصملا هيلع ضرتعاو روهجللا بهذم اذهو امهم شن دحاو ببسبال

 ءانبلا امئاو ةدحاو ةملك الع ملو ناتلقتسم ناتمأك نيئزملا نم دحاو لك

 نهضنال فرملا ىنعم نيئزللا نم لك نعضت ءانبلا ةلعف عومجلا نم لصاح

 ىداح هلصا نا ههجوف ىتاثلا مسقلا ىفاماو حرشلا ىف اذك طقف ىناثلا

 دحالا ىلع ةقيقللا ىفو ىداحلاىلع ةروصلا ىف فوطعم رشعلا ناف رسشعو

 فطعلا فرح نمكت هناكف كلذل فطعلا كتف ىداملا هنم قتشا ىذلا

 ىلا عجار أدم وه هلوقق تدب تدب ىراج وه وحن وإل كلذل ىتاثلا ىئبف

 سيل نيئزج نم بكرم تدب تدبو هربخ اريدقت عوفرم ىراجو بئاغلا

 است وهو محفل ىلع اينبف ادحاو اع“ لع ملو رخ الاىف المام امثدحا

 راللا كلذ نوك لاح ىراح وه ىنعي أدئبملا ربخ نم لاح هنا ىلع الحم

 ىنعي نم تدب قصلموا ىتم تدب ىلا هتنم هنم تدب وا هتنبو ىتبب امصالم

 نيبو أدتبم وه هلوقق 6 نيب نيب ) وه وحنو ىا « وهو ل بيرق راج هلا
 :كاذ نيبو اذه نيب ”ىثلا كلذ نا ىنعي هربخ هنا ىلع لَا عوق مع نيد

 درواو ةلامالاو معلا نند :ىأ نيب نعن ؛ ةلام الا هنمو ىدرلاو ديلا نين ىا

 ناو) هلوقو ددعلاب صتخمم سيل تيكولا اذه ناىلا ةراشالل نيلاثملا نذه

 ددعلا ن 0000 :زحلاناكانأو ىان 1 0 هلوق 0 9

 نانثا هللطا نا 00 0 ةثثلاب 7 0
 تروص ىلع ناكف طاعلا فذحامل هنا مهضعب لاقف هفذح هجو ىف فلتخاو

 لثم ضوتقنم هناباذه درو ةنثتلا راس ىف كبرعاف نونلا فذخ فاضملا

 ىدارطا هلا مهضعل لاقوبرعيمل هنا عم فطاعلا هنم فذح هناذ ردع ةسج

 نيذلا هو بابلل ادارطا هاري اذهىرجأ ةينثتلا باب ىف نونلا فذح امل هناف
 ىكحدقوءايلاوافلالابةب رعمتالوص وملا و تاراشالا ءامسا ةمنثت نا ىلااوبهذ

 نون ةلززنم الزم ىتاثلا ءزللا نوكل فذملا نا ماصعلا لضافلا نع حراشلا
 ةلززم وه ام عم اضيا ىسال ادرفم هركذ نيح نونلا عم ىنببال هنا امحف نانثا

 (نونلا )
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 | ذو زوجي مهضعب لاقو هللادبعك لماعلا بسح ىلع اريدقتوا اظظفل هيف بارعالا
 ا

 | هلاهسشت اضيا ىباثلا برعلو هيصن ىف هناكساو ءايلا حف تبرك قدعف لثم ىف

 !. فرس نه ضمور قر 5 اودي مل ةرؤضلاف هللا

 ٠ اتناول مسأ هنأ ردق هق رص علم نمو : بحاص وا ناكلا | سا

 | اذه لاش ةعتبلل مما كبلعب ىف كدو ةبركلل مسا بركس نا 'ردق اذا |

 محأو ماللا ىف ثلثلا تاكرحلاب كبلعب تررمو كب لعب تيأرو كبلعب
 | اهنال ةغللا هذه ةحاصف مدعب ركح .امناو ثلثلا لاوحالا ىف فاكلا

 ةروصلا درحم ىف ىفاضا بيكرتل ىفاضا بيكرتب سيلام هدبشت ىلع ةيئبم
 | رابتعاب اهسأرب هلك نييقيقملا نيئزملا نم لك لعج ىلع ةينبم ىه اضياو

 | ىف شع ةسمج هيبثتلا نا عم لصالا ىف لقتسم ىنعم ىلع امن لك ةلالد

 كاضلاو فاضللا نال ءانبال ةيسيسال حلاص ريغ لوالا ٍبيقع ىتاثلا عوقو

 عم سايق سايقلا اذهنا اضياو نييذب» ريغ اسمنأ عم كلذك اضيإب هييلأ

 قاضالا بيكزتلا نا انلق اذا هناذ هيف مجنم ريغ ةاواسملا سايق :نال قراقلا

 رزئئصتل قرملاب هباشم ريثع ةسجل بئكرتو رشع ةسج نشري كالا

 | هباشم ىفاضالا بيكرلا نا لاق نإ حدنالو ميني الف فطعلا فرح ىتعم

 | نا هلوق ىلع فوطعم ( العجن مل ناو ) هلوةو حرشلا ىف اذك فرملاب
 | نكلو) الع لمجن مل ناب (ادحاو امسا ) ناتمكلا لعجيب ناو ىأ اَنلْعَ

 | (نايمناف )ىف ءافلاو راحوا فطاع فرح ىنعم ىا (اذرح ىتاثلا نك

 نينثا ظفل ىلوالا نوكي نا اماذ ادحاو ا-“ا العجن مل ناو ىآ ٌليصْفَتلِ

 | ىا (امهرخآ ناكنا حفلا ىلع اينب نينثا ظفل اظفل ىلوالا ) نكي مل نآف الو

 ظ نوكسلا ىلع اينو ىا(نوكسلا ىلعو اهتكاذرح ا نيئزلحا نم لك رخل

 ل اذه( رشع . دحا وحن ةلع فرحا ام را ( نك نآ)

 ءزطلارخآ ناكامللاثم د: هلل اك“ افرح نيئزللا نم لك ظ
 رشع هيدا را :ء تلو رشع ةثلثو ) ةلغ فرح لوألا

 مكحلا اذه ناد ديرب ةرسشع عسأ 1 هلوقو رسّع ةعسان و ةريشع عست ىلا

 / 0 دادعالا ن نا عا مث ةرشعلا قوف ني رشعلا نودام ىه ىلا دادعالا ىف

 ْ تادحولا نم تكرملا هيلع لديام عوج هن دارب نا يف للا نيويسف

 ا اراند رشع ددأ ةديطعأ لوالا ق لاعف اهنم ددحاو لكبر دارب نا رخالاو أَ

06) 



 ”تانفكل 1

 اوص ةنوكلف ىتاثلا هان اماو ءانبلا ببس ىلا 328 إف مسالا نم ايقيقح

 ريغلا تبهذم ىلا كولس فزصاملا نم اذهو لصالا ْق اينيم نوكم لصالاقف

 ىدنع باوصلانا ىنعي لا ىدنع ىذلاو هلوو هنع حراشلا ىكح هناق

 بارعاب برعم وهف ةياكللا دعب اماو ةياكملالبق ىنبف سيل تاوصالانا

 هلوق ىلع فطع «لوالا مشو ىتاثلارسكو ) هلوقو معا هللاو ىريدقت
 ىلع ىنبم لصالا ىف هنال رسسكلا ىلع ىتاثلا ءزللا ىتب ىا هلريسفتو اين

 هارق نانك اس عممتجا هلصو ديرا املو اضيا نكاس رخآلا لبقامو نوكسلا

 ءزملا حنو نكاسلا كىرحت ىف لصا وه رسكلانال 1 ا ا

 6 هيوبيس و ) ةفلخا لصحل 0 هيف ريتخا نكل اضيا ةلعلا هذهل لوالا

 طب تاوصض رهو درو نلثلا هر لاو حافتلاوهو بيس لوالا ءزهلاناف
 لامكل اما ىزا ريشلا نامع نب ورم ةاحكلا ماما هب ىعسف + ءىشىف ةبغرلا لاكف
 ملنا ىا 2 نكي مل ناو ) هايا هعث 0 هتحار بيطل حافتلاىف هتبغر
 1 ا 0 ا ل نا 0 ورحل ال را

 كيلعب وح امك اورح هرخآ م هلوش لوالا نيبف

 ىتاثلاؤف مضحو لوالاىف لعب وهؤ لوالا ءزالا ىبف ( توم سضحو

 0116 2-0 ىدبم د لج قرح نك نأ نوكسلا لعو ) تلا لع
 ىناثلاءزللا برعا ىا ( ىتاثلا بعاوإل ةلع فرح ىدعم وهو لوالا ءزج

 ةيلعل فرصنملا ريغلا لمبق نم هنوك لاح ىا (فرصننمريغ ) عونلا اذه نم

 اك ايرغم ىناثلا نوكو اينبم لوألا نوك ىإ ( ةصصفلا ىلع ال نيكرلاو
 وه امنا فرصنم ريغ نوكي ىذلا برعملا ناف خاست هيفو جيشا ةغالا ىلع

 ىاشلا#ف نيرهاظ عا نا رعألا نك اذ نكل انه ىاتلا# رنإا عومجلا

 رييغت و ازوجن عومجاب ربع ىناثلارخآ وه عومجم بارعالالف ناكو
 ةدلب مسا وهف كبلعب اما+ حراشلا هدافا اذك ءزملا فصو لكلا فصو

 كيو صوصخمم مص مساوهوا جوزلا ىعم هيدي راو لعب نم بك م ماشلاب

 اهقنع كب. نمو ١ جزا ىف ع لص اى كرو اهينابو ةدلبلا كللت بحاص مسا

 مسا وهف توم رضح 1 هعز ىف منصلا ميظعتل هي لع لعيلا مدقو اهقد ىاأ

 زمصقلا ريخ ىلع اماو ادحاو امسأ العج لصالا ىف نامسأ امهو ةليبقو دلب

 ىرجف بيكزلاب هنونت طقسب ثيح فاضملاب هلاهبشت لوالا برعيف
 ١ بارعالا (

 0 م صاج



 تايذبملا رمصحم» مل ذئنيح هنا عم لوقعم ريغ ليثَعلل ركذ ثيح فيرعتلاىف

 دعب توصال مسا ذئنيح هناب ىدنهلا ليلعتو ىا ليلعتلاو لاق مث ركذ اهف

 اذهبو نكن اوهو مسالل معا ةاحنلا فرعىف توصلاناب دودرم لؤالا ميلست
 توسل ناب ا ةياكلا ريغو مسالا ماسقا نم دع ةياكملا رامتعاب ىا رابثعالا

 لش مل رابتعالا اذهبو عبط نع ردصوا ناويحأل توصام وهو ةيلكلا ريغ

 فال_ةخاو رخآ راشعاب دعي ملو رابتعاب دع هنا ىنعي تاوصالا ءامعا

 ذئيح هلناب اضيا ىدنهللا ليلعتو ىنعي ليلعتلاو ضقانتلا عفترب نيرادتعالا

 لوالاىف لخادلاو توصام سفن ىتاثلا ذا وهس ادحا و اسف نائسقل | ريَطَ

 اولاق-مث لاقف هريغو ىماملا ىلع فئصملا ضازنعا حراشلا ىكح مث هتاكح

 هيفو بيكزلا ءافتاوه هلببسلا ىا وه ةيكحلا ريغلا تاوصالا ءا ببسىف

 ىرشخم زنابهذم راتخلاو حوجرم بهذم هنالرظن ابيس ءافتنالا نوك ىف ىا

 | ديزوحم ىف نينكاسلا َناوْحَت هيلع لديو وقوم ايس كرا |
 أ ةياكح اهنوك ةيكحلاىفو نبا وحنىف هغانتما عمن هلمام عم ابكرض نيل |
 | ىذلاو نيةهج نم هيفام تفرع دقو هضا رتعا نيب امدعي فنصملا لاقو اهنع

 | ةبباشملا ةياغ اودصق هسفن توصلان ع ةياكملا رذعتو ارسعت امل هنا ىدنع

 | عانتمالر سكلاب بيكرلاىف قاف رخآآ كءرحتو صقنت الث بارعالا نع اون
 | مهدعف حراشلالاق مث نامحممالا ىف هركذ ىردقت ذئيح اهبارعاذ نيئكاسلا

 | ضعب لاق امناو ( تابك ملا ضعب و ) ىجبني اك سيل ىئببملا نم مسقلا اذه
 ىا ( وهو ) *ىحيش اك تايئبملا نم تسيل اهئم رخآ الا ضعبلا ناف تابك رملا

 زارتخا اذهو ( ىرخالا ىف ةلمام امسدحا سيل نيتلك لك ) ضعبلا لد

 ظ لك تناك اذا ادني ناو ديز نم لثمو هللادبع لثمو ارش طتأت َلثم نك

 لصالا ىف ىناثلا ءزملا ىف الماع ناك اهنم لك ىف لوالا ءزملاناذ ام العا اهنم
 سماك ايكحم ابارعا هنوكل اي ريدقت ىناثلا ءزللا بارعا ناكالع راصامدعب و

 ىذلا بكرملا ىا نيتملكل ةفص. دعب فص ( ادحاو امسا اتلعج ) هلوقو
 ىرخالاىف ةلماع ام دحا سيل نيتللا نيتملكلا نم بك رتاموه تايذبملا نم دع
 دحاو ىنعم ىلعالاد انع اههعوخ لعج ناب اذهو ادحاوامسا اتلعجو

 نيذللا نيعسالا نا نم لجا امل ليصفت اذه ( اينب انوص ىتاثلا ناك ناف )
 ىئباتوص ىتاثلا ناك ناو الوا انوص ىتاثلا نوكي نا اما ادجاو امسأ اةلعج
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 توصلا ىا ( وهو ) مزاللا ىئبملاوه ىذلا ىناثلا عونلانم اضيا ىهو

 | طظفالا تلذ ناكءاوس ىا ميمعتلا ىلع لديل ةركنلاب ظفللا راتخا امناو ىنعلل

 "ا 07 قانك ) تاذاجلا اب وصاروا تان وللا تاو هب ىكح اظفا
 ل211 واولا -نوكسو داضلا مضب تاولط و:ديودجملا مسقتل «توصوا) |

 لاسف | لع تاوصألا لاق هناكوب تيوصتلا نما لوهجت لاعف ةروسكملا

 نوكسب اماو ءامللا ديدشت عم اهحح# اماو هيما ءاطعا ربدكاو نونلا محن اما

 سفنب ةياكح اما وهو بارغلا توص ةياكح خاوا منكو قاغك هلوقو
 وحن هزع ىحلا هباشم ةياكح اماو خاوا وا قاف ديز لاق وحن هع ىلا

 هءدصقت قاذ تلق انا لوقتوا بارغلا توص قاغوا قاغ بارغلا لاق

 ىح دقو ا ربع نم كشعب 0 بارغلا توص كب ةيفإب رادصا

 مسقلا اذه لاق ةاححلا ضعب نا نا<*الاىف لاق ثيح فنصملانع حراشلا

 لاق مث ىذرلا هاضتراو لاعفالا ءامسأىف لخاد متاهبلل هب توصام ىنعي
 ىعم هدم مهشل ظفل لك وهو اهدحىف هلوخدل قحلا هنا ىراو ةباكطلادعب

 01118 ةح لغا نبا نم.اهق مسقلا اذه ,هدعا هجوالف حراشلا لاق مث

 ىب اضيا ناحمالا ىف لاق و هزاتخت .ةنالال رملادتقا انهه ناحممالا بحاص

 ىلع لادو نايكت لا نع رداص عوض وم ريغ ظفل وهو توصلل ثلا مق

 حاو عجوتملل هآو مدنملل ىوو باممالا دنع ءامللا و ءابلاب ع عبطلاب ىنعم
 ليقو ىكح اذاذ عبطلا هيضتقنام هرخآ ركحو ةماكب سيل مسقلا اذهو لاعسال

 هبتوصوالاق ولو هيف مالكلا قبسدقو لوالا مسقلاىف لخد هادي ز لاق الثم

 مياهبلا ركذ نأ همالك هيجوت ليقولولمثأ ناكل عبط نع ردصوا نا وحلا

 ماقم ىف بكترإل فلكت هنا هيلع ليق ليشقلا لبس ىلع تيوصتلا ةلع ناببل
 ىماجلل حراشلا ىدنهلا ىلع فئصملا ضارلعا ىكح حراشلانا مث فيرعتلا

 ىناثلا مسقلا رخآ اي ةياكملا ىدنهلا صيصخم ىا ةياكحلا صيصختو لاف

 ىاامكحو عم لكلا ةلماش ةياكملا نال امهو ناكامتاو ىا اهل مهو
 وحلا نم ىلصالا ضرغلا نال ىا ىلصالا ضرغلاو مسقلا اذه نع الضف

 نا ىنعي لوقعم ريغ عقب ملام لاخداو اهيف عقوام جارخاف بيك ايلا ةفرعم

 (جارخا)



 ىضنتش اذه ىلع هنافرظن هيجوتلا اذه ىفو فنصملا لاقو ةفلتحم قرط ىلا

 ببس دجوب نا ىضتقي هنااضيا هيف نا عم هتف محتل ىلع اينبم ارا نوكم لأ

 اذه مص ول هنا لصالا ىئبمل ةبسائملا ف بيسلا راصخمنا ضقت و ءانبال رخآ

 ىارلا لاعف نزووا لصالا ىنبم بسانام 0 ىنيم نا لاش نا مهل ناكل

 ىلا اذه ماعكناو لصالا راص#ا كلذ ىلع مهراصمخا نا لاقبنا الا مهللا

 مهضعب لاقف ةثلثلا هذه ءان هجو ىف اوفلتخا مهنامث رصحلا ضقنال لصالا

 ردا ىندم كاردك مالا ىنعمب لاعشب نزولا ىف ةهباشم اهن وكل ةثلثلا هذه نأ

 لعفا ىنعممب لاعف و لعفا ىنعمب لاعفل هءاشم الثم ردصملا ىنعمب لاعف نا لوش ناب

 ةاواسملا سايق ناب ليلدلا اذه فنصملا درو لمذا وه ىذلا ءانعم هاشم

 ةهج ناف ىمالاب هباشم ردصملا ىنعمي لاعفنا لانا زوجيال هناذ اذهىف ميشبال
 ىو نزولا وه ىلوآلا ىف ةهباشملا ة ةهج نال ةفلتحم نيتيضعلا ىف ةهباشملا

 هناذ ةفرعملا ىدانملا ءانب ىف سايقلا كلذ فالح مالا ىعمب هنوك وه ةيناثلا

 فاكو كوعدا فاكب هءاشم ديزاي ىف اديز نا لاَس نا زوجذا كلذ ىف 2

 هيف ربتعا مهضعب و كلذ فاكب هاشم ديزاب نا جنيف كلذ فاكب هءاشم كوعدا

 لاعفو نحر ان نع لاعف نع 3 الثمر ,دصملا ع لاعقفنا لو ناب لدعلا

 صالا نع لودعم ردصملا ىعمب لاعف نا جنيف صالا نع لودعم صمعالا ىنعمب

 ”ىثلا كلذ نع لودعم "ىلا نع لودعم "ىشش نع لودعملا انا وق سايق ناف

 سعال عمي لاعف نوكنال كلذ ضر مل ىضرلا 2 ناب اذه درو * قداص

 عون نع لودعملا جرح ال نا لدعلا ىف لصالا ناف عون صمالا نع ال ودعم

 عون نم هنعلودعملا و مسالا عون نم لودعملان ال كلذك سيل انههو هنع لودعملا

 جو رخل ثم هيلا ةيرمالا نملاعف جب ورخ ناب هيلع ماصعلا لضافلادرواو لعفلا

 قرافلا عم سايق هنايهنع بيحاو هيلاةثلث ةثئلثوه ىدلا' بكر ملا نم ثلكم هللا

 نام وهلعادلو ةرورضلل ربتعا ىرب دقت ل دع وهامنا بك رمل نمثلث جب و رخ هاف

 هيف نحن اميف قيعحملا لدعلا ءاءدااماو ريدتلا كاذ ىلع.عاد هل سيل هناف ثلإ ذك سيل هيف

 مزلي الف هنع ةل ودعم امنوك ىضتقنال ةملكلا لصا توب دري ناف هيلع ليلدالف

 لبق نم هلؤك ناول هنع الودعن نوكي نأ اما لاف لأ نانا
 تا وصالاو) لعا هللاو حراشلا ه هرك دام صم اذه ةفدارملا طاقألا

 5 م ضي جبيبيييبيبببلببببيبي بطب ببلمبكب ا بلبل



 تح 7٠١
 اههادعام ىدو ناب رعش امجناؤ 2 230 ريغ تالوصوملاو) فص وولاوا ْ

 فرحا عضواهضعب عضولوا ةلصلا وهو ريغلا ىلا جامتحالا ف ف رح ابامهباشملا |

 ردصامهيف قزح مل امل هناذ نيب رعم نيعسالا ن وك اماوهيلعرخ آلا ضعبلال جو |

 ردص فذح اذا اماو ةيمعسالا بناج مجريف ةفاضالا امهيف اومزريلا اههتلص ظ

 ىلا جاشحالا ةهج نم فرحلاب امههش دكأتل اضيا ناينبم امناذ ةلصلا
 نعتنل مث « ىلاعت هلوق وح مضلا ىلعاينب و تاياغلاب ناهباشي اذل و ىونم فوذحم

 ىلا فيضا اذا مك ظفل نا لبق ناذ * امتع نجحرلا ىلع دشا مهيا ةعيش لك نم

 دوجول نيب رعم انوكي نا ىضتقي فيضا اذا كرشع ةسجل وحنو هاريع
 _ةفاضالا نا هيف نحنام نيبو امه قرفلا ناب بيجا ناينبم اما عم ةفاضالا

 اذه ىلعف لبق نافذ ام ةمزالب تسيل اهناف ام«بف اهفالح هيف نت اهث ةمزال

 الك امه. ةفاضالانا انلقةفاضم اهنوك موزل عماذاو ذاو ثيح ظفل برعيمل إف

 اما عم تاراشالا ءاعساو تالوصوملا ةدشنت نثتسي مل امناو ”ىحيسامل ةفاضا

 ةريتو ىلع هلك اولع< نا اودارآ امام ادرطم اسايق ناك امل ةتلا ظفل نا

 ىئثا نم لوالا ءزاحا باععا ةدارالا هذه ع لديو بارعالا ا ةدحاو

 ىنعمي اما اهنوكل تينب امناو لاعفالا ءاعسا و )“ىحس كم ريغ ىف هلاثب عم شع

 هيارعاو ءاثبلا هيق لصالا نوكي العف هنوكل عراضملا ناف ءانبلا لصا ىف

 (لاعف ىلع ناك امو ىضاملاو ممالا نود هيف ةماثلا ةهباشملا ببسي ضراع
 راحتك ةقرعما ردصم هللا لاَ ىأ «اردصم)ف نزولا اذه ىلع ناك مسا ىأ

 ثنؤلل انعوا ) ةثيبخابو ةقسافاب ىنعم ثابخاي اذكو 6 قاسفاي وحن ةفصوا

 اذه وك ىا ريخالل ديق «زاخلا لها دنعإل هلوق ةأرما مسا (ماذح وحن

 كين َّولل الع هناوكدتع انتيم هنوك و قافتا ةفصوا اردصم ةنوكدنعاذبه نزولا

 ىف ناكن اذ ممتىنب دنعاماو الوا ءار هرخآآ ىف ناكءاوس زاخلا لها دنع وه امنا

 مهدنع برعم وهف ءار هيف نكيمل ناو اضيا ىئبم مهزكا دنع وهف ءار 2

 اودجو اذاف ةلامالل صرحا مهنال ءارلا تاوذ ىف زاخلا لها نوقفاو امئاو

 نال ةرسكلا ىلع اهنوذبو اهوتعا ةلامالا بابسا نم ىهوءار هرخآ ىف

 هناذ ابرعم ناك اذا هفالخ ةلامالا قبل اهومتلاو ةلامالل ةععت* ةرسكلا

 راركتلا نوكل ءارلا نا ههجو ىف ليقو ىرخا بصنو ةراث عفر دئنيح

 (ىف)



 1 716 مع

 لشال نوكيلاو ةكريلا ىلع ئبملال يق اننا رعتلا اذه نا مث* طق ةيذبم
1 

١ 

 تيوس ردوا اخاد هنا عم فورا ىلع ىئبملا

 رعت كرت هنااضيا و هب ءافتك الا ىلا ةراشالل ىناثلا ىلا تفتلي ملو طقف لوالا
 ندع مف ل ادخل ىبيه دشن ىذلا تكرم وه برععملا نا وهو بجاملا نا

 ليصفت ىلاو أ ىئبم ف رعش ىلا ةجاشحال 30 رعتلا كالذ ءافلا هنع لودعلا

 ىأ ا هيلا جيف اهم ياش هر ذ اع تايذبملا عاونا عيجج للع

 | ىلا ىنبملا ةفاضاف (ضراعلا ىن لصالا ىئبم نيعون ىلع اقلطم ىئئبملا

 (لوالاوإ) ضراعلا وه 0 وه ىئبم ىا ةيناي ضراعلاو لصالا

 مالا وهو 6 ماللا ريغب مالاو ىضاملاو فرالا ةعبرا ) لصالا ىئبه ىأ

 | ثيح نم اماو ىه ىه ثيح نم تناك اذا اضيا ةلجلا ىا (ةلجخباو) ةردقم
 | ناكما مدع ايلصا اينبم ةعبرالا نوك هجوو با.عالا اهيف دجوب دقف اهيزج
 | مهفلاب ةلقتسم ريغ اهنم لك نوكل اهيلع بارعالل ةيضتقملا ىتاعملا دراوت

 أ 1001 ىلع 7 رامتءاب 0 ناك ناو هناذ لعفلااماو رهاظف فرحا 1

 نوك اماو لعاش دانسالا ىلع هتلالد راشعاب لقتسم ربع 6 نامزلاو

 م.-الاب هتهباشم ببسب لب هيف ةروك ذملا ىناعملا دوجو» سيلف ايرعم عراضملا

 | اضيا ضراعلا ىئبملا وهو نيعونلا نم ىناثلا عونلا ىا (ىناثلاو) سماك
 | ىئبملا كلذ كفنال ئبمىا (كفنالامءزاللاو مزال ريغو مزال نيعون ىلع)

 1 امهنان (تاراشالا ءاعسا وتارهضملااءزاللا ىئبملاىا( وهو )الص ا(ءائبلا نع)

 | ىئبم نم نانو ل اىهيلع ةدراوتم ةيضتعملا ىناعملا نوكو نيس امتوكل

 | تارهضملا ةءاشم اما لصالا ىنبم امهة#اشمل امه ّوانن نوكي لب لصالا

 أ ةغيصو ةدام ظفلا سفن تفلتخا امل هنال هيلع نارعالا ةلالد نع ايس الا
 ١ ضرغلا لوصاط بارعالا ةلالد نع تنغتساو اهسفن ةيفلخا ىناعملا ىلع تلد

 9 000 ناضل قا 4 : ا ا” فنصملا را وه هولا و ام

 مدعأ قرح ىعم ىه ىتلا ةراشالا اهنوضتلف 20 ءاعسا اماو لصفلا

 عضو نال اماو ىضرلا اهلصف يلقتسم فرح اهل عضو مل نكل اهلالقتسا
 ةئيرقلا ىلا اهجاشحال اماو هيلع لج هادعامو فرملا عضوك اهضعب

 ةيسيلا ارامل جك 8 ب راو فرملاب اا ماهب الل ةعقارلا



 لعاو + ]1 ]فاعلا انل ذا را كلدالا ريثإ دقو ارا فرخ لؤحد قاك |
 روهمجأ نا وهو ناحصمالا ىلع فنصملا هقلع اع حراشلا هلقنام ةصالخ نا |

 ناىللا نعم نوكيف اينيمةماكلا نوكوه امنا بارعالا نم عناملاناىنا اوبهذ ٠

 بارعا دبز براض ورعىفو ديدش دز برض ىو ديز,ت رم ىف ديز لثمىف |
 اذا ارث طباتوحناماو ب رءممسا اديزنا عملحلا بوصنم ,هدنع وهو ىلحم |

 رخال ىف عئاملان وكل ىريدقت برعم هنا راتخلاذ صختلالع ةلجلا كلت تناك

 فالح ةيلعلاب تلاز دق ارث ةلك ةيلؤعفمو ىكحلا تارعاب هلاغتشا وهو طقف |

 راجلا لوخدم هنوكو ءانبلا ناةديز براض لجرب ترمىفو ديزاي ىف عئاملا |

 ىفامةياذ بصنلا روهظ نع عنمب رخاالا ىفال ظفللا سفنىفعئام هيلا اذفاضمو |

 روهجلا قيقحت اذه ميتا ىلع ارث طبأت ىتءاج وحن ايردقت بارعالا راص |
 اردقمو ايلحم بارعالا نوكىنعمناوهف فنصملا قيقحت اماو + ماقملا اذه ىف ا

 دراوتو هيلع ةيضتَقملا ىتاعملا دراوتل بارعالل لحم ظفللا- سفن نا سفنلا ىف

 نكل ةشاطملاب لمتسملا عملا ىلع ةماكلا كلت ةلالدل وه امنا هيلع ةيضتقملا ىتاعملا |
 اناضموا اينبم هنوكل اصوصخخموا اتلطم بارعالا روهظل عنام ظفالا سفن ىف |

 عناملا ثلذ مادام الصا بارعالا كلذ هيف دجوب إف راملا لوخدموا هيلا '

 رهظل عناملا“كالذ لازول ىتح ايلحم ىعسف هل قاقحسالا و ةيلحلا درت قبو ايقاب

 لقتانملا ىنعملا ىلع هتلالد مدعل هيلع ىناعملا دراوت مدعل الصا باعالل |

 هداه لصاحبو ىلاعت هللا قيفوت ه.تدرفتامت قيقحتلا اذهو لاقمت *« ةقباطملاب |

 | آو هيلا شو ديكلا رجا ى دلا اماو اهيلع ناجللا دورول |
 ىناثلاو هيف بارعالا روهظل عنام اهرخآ ىف نكل اهيلع ىتاعملا دورول الحم |

 ىلعو فنصملا دنع ىلحت امنم لكو هيف راجلا دوجووا اهيلا اذاضموا ىدانم |

 اا لا | ماع لش ورح ثيح ر وهما ادهتحات نهاط :]

 ١ م م11 قع

 رامتعاب ىلولاب ةيعسلا نكل رخآ اعنام رخ آلا ف بجوا عناملا ثلذ نا بابلا

 رخ آلا ةيعنام يبو ظفللا سفن ةيعنام لازول اذلف رخ” الا نود لوالا عئاملا

 قاةحسالا مدع ىهو ةماكلا سفنىف ةلاحاما ايظفل باىعالا نوكنم عفاملا نا

 اهنوكاماو ةيزبم ةماكلا نوكاما هيف عذاملا نال نيعون ىلع لوالاو ىريدقت

 (ةينبم )



 ض2

 ١ لفتنما ول هناذ ( ىكحم ريغ بارعابإ) » رخآ لغتشي ىذلا برغلا مسالا رذلا

5 

1 117 

 ىا (هناف دز [تدرحوت الوخلا ارخ ءما ا بارعالاب

 الوُفْشَل لل رخآ د [ نوكل (ةيلوعفلا ىلع بصنلاب ديزل ىلع رك ) ناشلا
 راجلا ل# ىلع لش ملو ديز لحم ىلع لاقامناو + ةراملا ءابلا ىضتةموهىذلا راب

 ديزوه ىذلا رورجلا ىفوهامأا ىلحلا بصنلانا ىلا ةراشا نوكيل رورو
 لبلوعفملاب لعفلا قلعتىف دوصقم سيل راجلانآل رورو راجلا عوتىفال
 ةلج-نم ىضفملا رالا نوكيف رورحيلاىلا لماعلا ئعم ءاضفا ىف ةليسو راطأ

 ترض قبجئاؤحاذكو) ناحمم الا نم ولا ال لماعلا

 كح : هيل وعفملا ىلع بصتلابر ورجل ديز ل ىلع من كن اكو ىا 00 صو دز

 75 الا | عوف مم )نيلاثملا ىف عقاولا دز 5 6 زف )إ دب ز ب سض ىنبعاوحن ىفاضيإ

 برعض هل و3 ىنعي لوالا لاثلاىف ىا 0 ةيلعافلا ىلع) هلم عوف مىنا

 لاثملا ىف ىا 0 ىناث 1١١ ل اعاف ئان هن وك ىلع عوف مو ىا (ةيسانلاو) دز

 انانضم دز برض ىف برضلا نو 5 ريدقت ىلع هناف دز, م هلوق ىنعي ىتاثلا

 هنا ىلع الحم اعوفرمو هلديلا فاضمدنا ىلعالتفل ارورحم ديزن وكي هلعافىلا

 عوفرمو ةراجلا ءابلاباظفلار ورد. زب مهلوقىف ديز ظفلاضيا وبرضلا لعاف

 ميسقتلا نيعضوملا نم ىتاثلا عضوملاىا (ىناثلا وإ) مل عاف بئان هنا ىلعالخم
 دراوت ابرعمامسا هيفمقاولا نوكي ناب !اذهو ضراعلا ىنبملا ىا (ىنبملا) عبارلا

 عاونا عج 0 0 ىلد الا ين ئبملاب اهناشم هنوكل ن كل ةيّضنفملا ينال

 لماشلا ماعلا ىنعملاب ىئبملا ىا (وهوإل لاقف هيعون ىلع هع-ق مئئئبملا قلطم

 ةكرح. ناك ىا ( هنوكسو هتكرح ناك )هلك ئا(امإ ىحراملا ||

 فرظ (لماعبال) هلوق وانك اسناكَنأ هرخآن وكسناكو اكرخت“ ناكناهرخآ

 مدعي اذه نوكيءاوسل لماع بسب ن وكي ال ىاناكربج هنا ىلع لحلاب وضْتم رتل

 اما هيف لماعلا كلذ رثؤيال نكل هيلع لماعلا لوخد,ن وكي وا هيلعلماعلا ل وخل
 ةملكلا ىلع منام ضورعب وا ةماكلا ةيح ةيحالص مدعب ةيضتقملا ىتاعملا هيلع دراوت.ال هناب

 ىا(ام) برعملاىا (وهف) برعملا فالح سب الم ئبملا ىا 6( برعملا فالح )

 دجوب لماع دج ملول و لماع ببسي ىا (لماعباهن وكسو هتكرح ناك ) هلك
 ناكءاوس هيلع هلوخددرم لماعلا ةسسدارملاو نوكسلاالو ةكرللا كلتهيف

 كاذك نوكيالوا هوحنو ةيلعافلا ىفاك بارعالل ضتقم ىنعم دورول ابي



 لح فتاه هلا

 مورزحمافا لوهجم عراضموهو اضموهو (: 2 ف 27 هلوش قلعتم «هرجو هبصن ىفو ,(
 فائيتسا هنا ىلع عوف موا هعفرف وهو قباسلا ءازملا ىلع ككوطعم | رب دقت

 هرجوهئصن ىف ( رسكلاب رث ءايلاك رح ةششناك نأ وىا هلعاف بئان (ءايلا)و

 رسسكلاب ءايلا كرح امئاو بارعالاءاي دوجول مايظفل) هنارعا ىا (نوكبفإ)
 ريكلاب ءايلا كرح هعفدلو نانكاسلا عمت ةفاضالاب نونلا فذح اذا هنال

 فد © كن[ امالغ ىنءاس وح )ل ةمالع هنوكل فذخالو هسدج نم ةنوكل

 امسي ءانلا داك ( كنا ئالغب ترزعو كنا ىتالغ تيأرو ) فلالا

 الا( عدلا يرعلا عا ( فوقوملا ) ةعبسلا عضاوملا ن م ىا ( عباسلاو لاو ف

 هنم لاح «ناك ار هلوقو فوقوملا لعاف بئان هيلع هلوق «ناكسالاب هيلعإ

 لابو هناا( ةك ركاب هبارعا) ناك ىذلا ترغملا نم ترغملاك ل3 نؤوك لاَ ىا

 كلذ ناك نا ىا (ناكنافإ نورضيو نولسك ايظفل نوكي فرحلاب هنارعا
 نيعون ىلع قداص اذهو (نكقلا نون نونم ريغإل هيلع فقو ىذلا كل
 «ناكوا) ة ةلباقملا نيوتتبانونمن وكيام رخآ الاو الصا انونم نكي ملام اههدحا

 هلا وح اة تدنأتل اءان !اءان رف هيلع فوقوملا كللذ رخآ ىفىا 6 ةهرخا قل 1 واىا

 ىف بارغالا روهظ مدعل ( ىردقت 9/ثلثلا هلاوحا ىف هءارعا ىا (ثلثلا
 ىأ نكمل نيون هرخآى ن كيم فرصنم ريغ هنوكل هناذ 00 ار 03 هلثفأ

 الصا لعفلل هءاشم ريغ انكم 8 ةاوكل فرنصملا قانعتو ىذلا نوثتلا

 هدا درخا ى اك لاثم ذه (ةيراضو) نع نير نوم ملا لاثم اذهو

 000 الخل اك ا« وتمت نإؤإل نكفا ريغ نونلل لاثف (تايراضو)
 ال اولا ردقلا لع هناك اهل اروصتع نوكك نأ وءاث ومنا ريغخ' نوكي نا
 .ثينأتلا ءاهالب ىنعمللا نوكي ىتاشثلا ىلعو ثينأتلا ءاه ىلا اعجار اريعض

 «هيصئارود) نيلاطلا نذهىف طقاس بارعالا نال (ى ردقن هرجو هعفرف)

 ىنانبالن كلا نب ونَتب نونم هاف دز ون ) ايظفلن وكيف فلالاب هيلع فقو هناف

 لالدلا نوكسب ديزز ترمو ديز ىتءاحهيف ل ااه هنافدن ز لثمَو علا في رعت

 فلالاب هيلع فقوب بصنلالاحىف اماو راو مفرلا لاح ىف هيلع فقولاىف

 ثلاثمسق وه ىذلا ىلحلا بارعالااماو ىا (ىللا اماؤإ) نيونتلا نم ةلدبملا

 هلوقف برعملا مسالا وه ىأ «برعملا مسالا عبارلا مسقتلل ةثلثلا ماسقالا نم

 (لغتشملا) هلوقو مسالا ىلا عجارلا ريتسملا هةر ل كندا مسالل ةفص برعملا

 اول ةركلا ) دلاوك 1. فاو ولا قلعتم للا دسم هنكل اضيادإة نان ةظ

 (ا)
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 هلا ىلع اريدقت عوفرم ( قالم ١ هلوقو هتفص ةلجخاو هربخ ( فورا )

 / فرظ (هدعيب) هلوقو قالب قلعتم ( نك ال ) هلوقو ةفص دعب ةفص
 | ريسفت ( هلك ىا) هلوقو مسأ ىلا عجار رورهلا ريهلاو نكاس ةفص رقتسم

 | هلعاف (لصو ةزمه) هلوقو ةلك ةفصرقتسفرظ (اهلواىف) هلوقو نكاسل
 ءاعمالا ىناكامات ناكءاوس فورملاب هءارعا نوكي ىذلا برعملا مسالاوه ىا

 | اهلواىف هلك ىلا » رخآ لصتاو ملاسااركذملا عمجو ةددثتلا فاك اصقان وا ةتسلا

 ٠ ىتلاىا (ةروكذملا ةتسلا ءاعمالا نمزب مسالا كلذ ىا (ناكن اذفإ لصو ةزيه

 لاوحالاىف هبا عاف ) ءايلا ريغىلا ةفاضم ةربكم ةدرفماهنوكط رشباهلاب تركذ

 اهنم لكنه نينكاسلا عاقتجال اهنم لكىف ةفوذحم بارعالا فورح ناف

 ركصذلا عج مسالا كلذ: ىأ ( ناكن او ) نكاسلا نم 011

 | بارعالا فرح ليقام ) ناك نا ذئتيح رظنيف ىا 6 ناك نافذ ملاسلا

 | لوالاىف واولا كرح ىا ( واولا كرف نيفطصمو نوفطضم وحن احوتنم

 ١ ( ةرسكلاب ) ىناثلا ىف (ءايلا) كرح (و) واولا سنجنم اهنوكل (ةمضتلاب)
 ١ فرحزال (ثلثلا لاوحالا ىف ايظفل هءارعا نوكيف) ءايلا سذج نم اهنوكل
 امهيف اظوفلمو روكح ذموه لب تالمابلاو واولاوه ىذلا بارعالا

 ظ ناف(موقلا ؤطصم ترم وموقلا ئطصم ت تيأرو موقلا وفطصم ىتءاجوحت )ل
 | نويفطصم راصف تفذخ ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتساو نويفطصم لوألا لصا

 | ىناثلاو عجلاواو امثدحا نانكاسلا عمجا موقلاىلا ةفاضالابنونلا فذحاملو

 | اهلبقام نوكل فذح ملو دمضلاب واولا تكرحو اهيلا فيضا ىتبلا ةماكلا لوأ
 تبلقف نييفطصم هلصام وعلا ئطصم اذكو درفملب ستلي فذح اذاهنالاح وتفم

 ١ نونلا تفذحو نيفطصم راصف اهلبقام 0 اهكرحمل ءافلا ىلوالا ءايلا

 امههلبقام ىا (نكيل ناو) ةزئملاب ءابلا تكارجو نانك اننا مع اة فاضالاب

 امئاو نينكاسال ءايلاو واولا ىا (نافذحن ١ اروسكموا امومتم (احوتفم)
 عامتجا مزلي لوالا ىف كرح اذا هناف رولا و ةئكلاب اكرحن ملو انهه افذح

 ايريدقت ) هبازعا ىا ( نوكيف ) نيترسسكلا عاقجا مزلي ىناثلا ىفو نيتعضلا
 تررمو موقلا فراض تبأرو موقلا اوبراض ىنء اج وحن ثلثلا لا و>الا ىف

 فدح م وزال 6 ىردقت هعف رف هنن رب مسالا كلذىا (ناكناو موقلا ىبراضب
 هلوقو نينكاسلا عامتجال عفرلا ةلاح ىف ةنثتلا ةمالع ىه ىذلا فلالا
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 0011 لآ لآ © راشأ ةلصو (نك الا ءاثتلأل فدح ناو ) هلوقو |
 هءارعاذ ظوفلملاك وهف دلبلا ىضاقو ضاق ىف اي نينك اسلا ءاقتلال فذح |

 ءامسالا ىف اك ىظفل ها عاذ فيفختلل فذح نا اماو ةيونم اهنوكل اضيا ىريدقت |

 برعءملاكلذ ىا «ناكنافإ ةيسنم امنوكل خاو باو دب وحن ماللا ةعوطقملا |

 اذه (ىضاقلاو < ) ىظفل هبصن نا هنم اعف 6 ىريدقت هرجو هعف رف اما )
 ناك اماو نيئكاسلا ءاقتلال فذح امل لاثم اذهو 6 ضاقو) ظ وفلل لاثم
 ءايلا ىلع نالقثتسي ةرممكلاو ةعلاىه ىتلا راو عفرلا ىتمالع نال كلذك

 انكاس قبف ءايلا ةكرح تفذحرجوا عفر اذا" ىضاقلا وحن ىف ةدقلا فال

 عقوامل ضاقون ىفو ناك ام ىلع قبا هيلع ةحقلا َدْحلُف بصنلا ةلاحىف اماو

 عفدل ءايلا فذخ ةكرملا فذح دعب نينك اسلا عامجا مزلي'نب وننلا هيف

 مزاي مل 3 فذحن ملال هبصن ىف أماو اهليقام ىلا ن ٠ ىلا نيوثتلا لقنو عاقجالا

 «ىرردقت طقف هعف رف العف ) برعملا كالذ ىا ( ناك ناو  هلاح ىلع قبف كلذ

 ىا ةيطرشش 4 ريعض هرخ اب قلن ل نا هلوقو نايظفلف همزجو هبصناماو

 لاثم اذه «ىمر, وحن ) كلذكنكي ملالاو اذكن وكي ريمض هرخآ أب قلن مل نا

 ىبراوإ بطاخلاو ةساغلا نيب كرتشلل لاثم اذهو « ىبرتو ) بئاغلا درفل

 ىو ةكراحلاب ترعم بصنلاو عقرلا قلاح ىف 1 ا امناو «(ىمراو

 عفرلا ةلاحىف فذح ةليقت ةهضلا نوكلف رخأ ألا فذحن برعم مزالا ةلاح

 ايظفل نوكيف بصنلا ةلاحىف فذح مل ةفيفخ ةحقلا نوكلو ايردقت نوكيف

 ثنؤملا عج نون اما وهف ريمك قل اذادناف ريعكلا قول مدعي طرتشا امناو

 اينبم نوكي لوالا ىف ةبطاخلا ءايو عجبا واوو ةدنثتلا فلا نم هريغ اماو

 نايمرب وحن اهفذح و نونلاب هنارعا نوكي ىناثلاىفو نررضنو نيرضي ون

 (سماشتاو) ىظفال لكلافايمرب ملو ايمرب نل و نيمرتو نومرتو نومريو نايمرتو
 لعفكىا عاضيا طقف هعفرفاهلبقام موعحم واو.هرخآ لعفإل ةعبسلا نم ىا
 ا هبصن اما همزحو هبصن نود ( ىردقت ) الوسكام ءاب رح

 ( ريض هرخ اب قي مل نا ) ماك رخالا فذ هنوكلف همزجاماو هيلع

 ههجوو (وزغنو وزغاو وزغتو وزغب وحن ) اضيا ىمدعلا طرسثلا اذهب ىا
 ءابلأ ناذ قياسلاب قي لو هسأر  مسقلا اذه ركاد امناو هنسيا قيسام هج
 مسالا رخآىف دجوال هنافوا ولا فالح لعفلا و مسال اني دكر شم ةاروستاملا
 هلوقو أدثبم ( هبارعا ) هلوقو ( برعم عم مسسا ) ميسا نازك ةسداسلاو سداسلاو)
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 امئاو ز خا ىلا نوب وسذملا ره ىذلا موقلا بهذمىف ىا عهاا مس رم
 مهنم ةاحهلا نم نم ريثك بهذ هيلاو درفملاىف ةباكملا نوربال ' ممن ىنب ناذ هبوديق

 بصنلاب لئاسلا مالكىف اروكذم هنوكل بصنلاب (اديز نموحن) هن وييس
 ( نان رمت نع ىنعدوحنو ادنز ز تب رمض لاق نل) ١ اياوج يبا ىا لاق نم هلوق وهو

 ربخ هنا ىلع اريدقت عوفذرم لوالاف 6 نان رمث كلا لاق نمل اياوج فلالاب

 بارعالا نوك نه ركذ ىذلاك ىا (اذكو ) اريدّقت رورحم اتا

 هلوقو ( بكح م !ء لك) رخآ بارعاب هرخآ_لاغتشال ايربدقت

 ةفص ةلمباو هربخ 6 لوم ١ هلوقو هتفص:6 ىناثلا )و أدتبم 0
 رمل ىا ( ا ) لصالا ىف لومم ىتاثلا هو زج ىذلا بكرملا علا لكىأ بكى

 بارعالا هل ىطعي يح الصا لوالا زحل ىا( هل اناضاآلا] ىلإ | ١

 لوالاىف ىناثلا ءزلا ناف (ديز نمو ديز لهو اديز نا وحن ) هيف رهظيف
 لماعلل لوممم ىتاثلاىف ديزو هل بارعاال فرح وهو نآل لوممم للصالا ىف
 اضيا رج فرحوه ىذلا نم رورحم ثلاثلاىفو ًاديِش لولا |
 0 ىلصالا هبا نعاب ل لوغشم لكلاو رهظ اخد د نأ ,:رم م زلّضف الصا هل بارعأ9

 بيكرتب بنك ربكرملا لعلا ىا (هللا دبع وحن فال ةياكملا لطب هبارعا

 لعفلاب هناشثملا لماعلا نم بكرملا علا ىا ( همالغ بورضمو ) ىفاضأ

 بورضموخن و هللا دبع و نم ىا امنه لوالا ءزللا بارعا نافل هلومعمو
 لماعلا بسحم © ىظفل ) ىتاثلا ف بورضمو لوالا ىف دبعلاوهو همالع

 نضال نا اظفل هءاوفرم امم لوالا ءزلا نوكي اعقار هلماع ناك نآف

 ىتءاج لوقت اظفل هب ارورجم نوكي اراح ناكن او اظفل هبال نوكي.
 بوريه ىف, ءاح ىتاثلا ىف ل لوقتو هللادبعب ترمو هللادبع تيأرو هللادبع

 ىا ( ىناثلاو) همالغ بورعضم تررمو همالع اب وريضم 5 همالغ

 لوغشم ) ىتاثلا ىق همالغو لوالا ىف هللا ةظفا وهو ىاثلا ءزذا بارعاو

 | ىناثلا ىف ةيْمانلاب عفرلاو لوالا ىف ةفاضالاب را وهو ( ةياكللا بارعاب
 ءانن هرخآ ىفاموا ىا ىكحم بارعا هلوق ىلع فوطعم (ءان وأ إل هلوقو

 انع ناكاملو ةيلعلا لبق بم هناف اع ناكاذا ىا (رتعتس+ و

 اذه نوكىا 6 رهشالا ىلع ) ةيلعلا لبق هؤانب وهو ىكحم ءانب هرخآ ىف دجو
 وهف رهشالا ريغلا بهذم ىلع اماو رهشالا بهذملا ىلع ىريدهتلا ند ادودعم

 برعم ىا ام ) ةعبسلا نم عبارلا ىا 6 عبارلاو ١) ةيلعلا لبق ناك اك ىئبه

 ١ (اهلبقأم روبكم ءاي هرخآ ىف ععب ىا (هرخآ ىف ) العف وا اما ناك ءاوس
| 

١ 



 1 و

 ىا 6 لكلاف ) ملاسلا رك ذملا عجب ريغ ىا (هريغإ) ملكتملا ءاب ىلا فاضملا

 ىبا اذكو 6 ىتآلَغ وح ىريدقت ) هلاوحا لكىف مسالا كلذ بارعا لك

 لاثم ىباو تسلا ءاعمالا ريغ نم درفلل لاثم لوالاذ ( ىتاطسمو ىلاحرو ))

 مدلل ميصا ناتي هلال اتيكجملا عمجل لاثم ىابشلا و ةحسلا 'ءامهالل

 ىبالغ وحن اهل هناضتقال ةرمسك اما ءايلا لبقام ناذ كلذك ناك امئاو ملاسلا

 لاخذ ارذعتيف ىساايوحن ةحف 0 دل ت8 ناوكس وا

 لوالا اماو افلا هنوكل رهاظف نا ريخالا اما ريدقت لك ىلع بارعالا ةكرح

 هيلع باععالا ةكرح لوخ د رذعت بارعالا لوخد لبق ةرسسكلاب كرحامل هناف

 رجلا ةمالع اماو ةرممكلا نيدض امه وكل رهاظف بصنلاو عفرلا ىتمالع اما
 0000| ةرسك لادا ىئضتقيف تارعالا لبق هيلع تلخد 06 نالف

 ةرسسكلاك لت رادتعا اماو ارذعتم هيلع ىرخا ةكرح ليه نوكيف بارعالل

 ةشتلا ىلع اساق ضعبلا 1 ابهذإك ةيباىعا ةكرح هيلع لماعل الوخد دعب

 50 امهيثواولاو فلالا نال قرافلا عم سايق هناف اضيا محدنالف عمجاو

 ناك نا وابا عااهن وك رامثعا لماوعلا ل وخددعباممف زوحف لماوعلا فالتخاب

 لدبتبال ءايلا ثللت لبقام ناذ اذه فالح اهيلع اموضوم اينبم اهلوخد لبق

 ىلع ىئبم ماكتملا ريع ىلا فيصا ام نا نم روهمخجا هيلا بهذام اماو الصا

 ريعضلا ىلإ ةفاضالا ىه 0 ةلع نال اضيا هل هج والف هريغوا رسكلا

 نييذبم همالغو كم]لغ 000 نا مزاي كالذكن اكول هن ال ءانبلا بجو الاذهو

 ىا «امإل ةعبسلا نم ثلاثلا ىا (ثلاثلاوإ) حراشلا هنسام صخلم اذه اضيا
 رقتسم فرظ (هرخآ ىف هلوقو اعججوا شنوا ادرفم ناك ءاوس برعم مسا

 عشب مسا لكىا هلعاف 6 ىكم بارعآ ) هلوقو هيلا عجار ريعكلاو امل ةلص
 لاح بصآقلاب ( ةلج-اما )هل وق واذ رح ناكو ا ةكرح ناك ء اوس ىكحم با ىعادرخ ىف

 ةلج- لصالا ىفكلذهرخآ ىف ىذلا مسالا كلذ لاح ىاهرخآآ ىف رو رجلا ريعضلا نع

 نةايضاهمالمف طب اتن وكل ةيلعف ةاج- ةلض نافع مث ظب ًاتوحت ةيلعلا ىلا ةلوقنم)
 هنوكلاظفل بوصنم وهو هلوعفم بصنلاب ارشو طبالا تحن ءىثلاذخا وهو طبأتلا
 مسالا نال ايريدقت هبارعا ن وكيف صحمشل ادع هعومجم كلذ لعج مث ال وعفم

 ىا «ادرفموازل ىكحم بارعاب لوغشم وهو ارمث ظفل وه هرخآ ىف عقاولا

 اهم ىزاخلا ناكاملو ( ىنزاخلا لوقى ) ادرفم مسالا كلذ نوك لاحوا

 هائعمو دروم هاخفل ىذلا موعلا افاد هؤف وص وم ردق ىعم اعج-و الفل ادروم

 (عج)



 همه م١١ خمس

 لح فدع كل ولو 7 1 6 قلو ) هلوق اعراضم العف وا امسا

 | ظوفلملا ,مكح همك ىسنمال اضيا ىربدقت وهف(نينك اسلاءاقتلال) فلالا

 هنا مث + ىظفل وهفةفملا درحل فذحولهناذ نيئك اسلا اقتلال هلوّش هديقامتاو

 ضعءب ىف ايريدقن هضعب و هلاوحا لك ىف ايرب دعت عوللا اذه ضعب ناك ام

 سيل ىا 6 اما ) درفملا كلذ ىا 6 ناك ناذ ) هلوش نيس نا دارا هلاوحا

 ا (ىردقتثلثلالاوحالا ف ) درغملا مسالا كالذ بارعا ىا ( هب ارعاف ) العف
 اردقم وا نينكاسلا ءاقتلال اذوذحم نكي مل اذا اماظوفلم ناكءاوسفلالا نآف

 بارءالادوجو رذعت ةكرالالبش ملاذاو ةكرملا لبشال وهف هلفذحاذا اك

 لاثم لوالا ناذ نيلاثم دروا ( اصعو اصعلا وحن ) هيف ةكرللا وه ىلا

 | نم نينك اسلا ءاقتلال ةفوذحلا ةردقملا فلالل لاثم ىناثلاو ةروكذملا فلآلل

 هعفر ) امراضم ىا 6 العف )) درفملا كلذ ىا( ناك ناو ) نيونتلاو فلآلا

 (ىظفل همزج وز نيلامخلا نذه ىف هيق دو>وم فلالا نال( ىر دقت هبصنو

 ظ 0 05 فذح ذئنيح هءارعا نال مزمجا ىف دوجوم ريغ فلالا 6

 0 أم 0 0 وهو( --
 | اعج واةكرحلاب ابرعماملاساتت و ماعج-وا ارسكم اعج وا ادرفم ناكءاوس برعم

 تفذح ءاوس6 ملكنملاءاي ىلا مسالا ثالذ ىا( فيضا ,فرحاب ايرعماملاسا رك ذم

 ءاوسو ةرسسكلاب ءافتكالل تفذح وا سابعلا وا ىتءاح وحن نيثك اسلا ءاقتلالءايلا

 ةشفاضملا نوكيال نا طرشب نكل تنااوأ انآ ااوحت كت وااو
 تيأرو ىالسم لوقتثلثلا لاوحالا ىفاي ظفل هبا رعا ناك ةدنثت ناكول اهناف

 احاتحم اضيا عوالا اذه ناكاملو « امه« ءايلا ديدُشت ىلس؟ تررمو ىمسم

 ١ (ماسلارك ذملاعجج ) برعملا مسالا كلذ ىا (ناكناذ) لاقف ليصفتلا ىلا
 | ايريدقت هرجو هيصن سل ىا (طقف ىردقت هعقرفإل ءايلاو واولاب ,برعملا ىأ

 فرصلا ةدعاق ىضتقت واولا ىه ىتلا عفرلا ةمالع ناف كزذك ناش

 ا نوكسلا امحدحا تقيس دوو يك ق ءاملاو واولا 52 ذا هناذ ءاب بلقت نأ

 بصنلا ىتلاح اماو ايريدقت نوكي عفرلا ةمالع لاوزاو ءاي واولا تبلق

 ىلسم ىنءاس وحن ل امجف ءايلا ءاقبل ايظفل نوكي ءاب امف ةمالعلا نوكلف راو

 ةكرح تلقث مث ةيئاثلاىف ىلوالا تغدا مث ءاي واولا تيلق ( ىولسم هإصا
 مسالا تلإذ نا .ناكنا و47 كل 10اج ١ مصب ةرسكلا ىلا ةعكلا نم ممملا



 هعج-و مسالا ةينثت ىف ءايلاو ةتسلا ءامسالاىف فاالاو ملاسلا ثنؤملا عجبا ىف

 (ءايو ةحفو ةرمسك ةثلث رملا ةمالعوإ لعفلا ىف نونلا فذحو ملاسلا ركذملا
 مسالا ةينأت ىف ءايلاو فرصنملا ريغ ىف ة#لاو فرصنملا مسالا ىف ةرسكلاف
 ةكرطا فذح ةثلث مزطلا ةمالعو) ةتسلا ءاع*الا ىفو ملاسلا ر 5 ذملا هعج ىفو

 ئذلا معلا ١ عراضملا رخ نم دك 1 فذخ (نونل أ تدعو رح ل لقال

 فرح هرخآ نوكي ىذلا عراضملا نم رخآ الا فذحو ريع هرخت اب لصترمل
 وهو درفملا هتبطاخمو ركذملاهعج-و عراضملا لعفلا هلت ىف نوالا فذحو ةلع

 هارالا رحشك ةيئاياما ةمالعلا ةفاضاو مزلجاو بصتلا ىت مال نيب ل راشم
 لادلا ةفاضا لدبقن نا مزااوا رجاوا بصنلاوا عفرلا ىه ةمالع ىنعملاو

 لعج نم دنع لوالاو اهن ملك هيلع لذا ىلع ةلاد ةمالعىا لولدملا ىلا

 ةرابع بارعالا لعج نم دنع ىتاثلاو بصنلاو عفرلا نع ةرابع بارعالا
 قالتخالا نع ةرابع بارعالا لعج نم دنع اماو فرااو ةكرطلان ع

 6 عبارلا مسقتلاو هتلاو ) فالتخالا وه ىذلا عفرلا ىلع ةلاد ةم الع ىئعملاو

 امسح دل (وهف ةفصلا بسحن ١ بارعالل ا ىا

 ( لحم وىردقت وبا الا اهل ىلا ةملكلا فل ىف ىاعظفالا ىف رهظي ىظفل ةثلث)
 رباح وهو ىمالان مريغلا عم ملكت آملا سفن ( ركذنلف) هلوقو لصالاوه لوالاف

 ىلع ءان ىهلاو سمها 0 لا ص دنع زي مل ناو فنصملادنع

 5 (نيريخالا) ركذت ناب ىمش كرما ىلا' لوعت روألاو ىم الا داحناموزإ

 نال ( ىظفل امهادعام نات امثرك ذ بيس ىا ( ]عيّجحر) ىلماو ىردقتلا

 ىريدقتاهاو ىظفلاما باعالانا ىهو ثلث ءازجا نمة بكرم ةلصفنم ةيضق هيف
 سيل هنكل انلق اذا ثلاثلا ءزملا مجلد نيئرللا ضعب اهنم ىنثتسا ناف ىلحتأماؤ
 ىف رهظبال ) بارعا ىا «ام ىردقتلافإ ىظفل هنا جنيف ىلحالو ىريدقت
 6 تاع الاريغ رت هلوق و ظفللا ىف هر وهظ نع عنمب ىا عامل هرخآ ىف ردقب لب ظفللا

 ايقيقح ناكول ذا:( قيقا ) بارعالا ريغ وه عناملا ىا عنام فص رجلاب

 6 برعللا ىنآلا ) ىربدقتلا دجوبال ىا « نوكي الو )) 'ىحي امايلحم نوكي
 ريعضلا نم لاح رةتسم فرظ ( ىظفالاكإ) هلوقو جالطصالا كعمل ا
 اضياىردقتلا ا ةيردلا الا ىلفالا نوكي الك ىا نوكيالت حن زتتسملا

 هلوقو ( درفم لوالا عضاوم ةعبسف ل ىردقتلا ىو هقالا
 ةعبسلا نم لوالا 5 درفم هفص ةلجلاو هريح «(فل 0 هلوقو ادد( رخآ)

 ناك ءاوس فا درفغملا لد ا عججالو هيشنب سيل ىأ دروم ب رعم ىلإ

 ) اع“ (



 4 هلا رمح
 فرصن امل لاثم ( اريراوقو الس الس وحن ) هلوقو زوجي هلوش قاعتم

 ليلاعف نزو ىلع رراوق اذكو للاعف نزو ىلع عج لسالس نافذ بسانتلل

 + ال الغا + ىلاعت هلوقل لوالا بسانيل ىناسكلاو عفان ةءارق ىف انوندقو

 نيعون ىلع وهف ةرورضلال لاثملا اماو هدعب + اربرطق * هلوقل ىناثلا بسانيلو

 اهنع هللا ىضر ةمْطاف نع ةلوقنملا ةيئرملاىفاك وهف نزولاب لح نا امهدحا

 + اهئاول بئاصم ىلع تبص + مالسلا هيلع ىنلا لاقتا نيح تلاق ثيح

 * دج-ا هيرت مش نم ىلع اذام + هردصو »+ ايل ايل نرص مايالا ىلع تبص

 نزولا لتخال بئاصم اهلوقةنون ملول هناف * ايلاوغ نامزلا ىدم مشيالنا

 مظعالا انم اما حدمىف رعاشلا لوق ىفاع وهف ةسالسلا لحم نا ىتاثلاو

 هتررك ام كسملاوه + ءركذ نا انل نامت ركذدعا + لاق ثيحب هللا 11
 هنكل نيتديزلا نونلاو فلالابو ةيلعلاب ف رصنم ريغ نام ناف * عوضتت

 ( املكو) ةسالسلا لثخال كلذك نون. ملول هناذ تيبلا اذهىف رسكو نو

 فيرعتلا مال هلخدوا ) ؛ىشىلا ىا «فيضا اذا فرصن.ال 0 مسا لكى ل

 رسكلاب رحجضإ هلا ىنعي الوا ناببسلا هيفدجو ءاوس ةقيقح ىا (فرصنا

 كلا وه ورع 7 لخدال هنكل اضبا روحي نيبونتلا لود امآو

 ( انرج-او )ب هلوقو ىناثلل لاثم ( رجالاب ترم وحن ) هلوقو ةفاضالاو

 ةعبرالا ماسقالا نم ( ثلاثلا مسقنلاو ) لوالل لاثم انرجاب تررم ىا
 عفر ةعيرا ) عونلا بسحي بارعالاىا 6 وهو عونلا بسحي ١) بارعالل

 امهنمالك نا ىتعي 6 لعفلا ومسالا نيب )ناكريشم امهىا 6 ناكر يشم بصنو

 نيعوفرم ان وكي نا ىف امن قرفالو لعفلاو مسالا نم دحاوب نيصتربغ
 ةيلوعفملاو ةيلعافلا مسالا ىفاهئاف ةطساولا ىف املي قرفلا نكلو نييوصْتَنَو

 ضتخحم )رج ثلاثلاو ىتا ( رحو ) قبساك ةماثلا َدهِناشْملا ليلا

 ةفاضالاو ةفاضالا اع هناف هب صتخا امئاو هريغ ىف دجوال هاف 6 مسالاب

 دج وبال هناف (لعفلاب صتخمإل مزج عبارلاو ىا مزج ول مسالا صاوخ نم
 نم ىا 6 ةعبرا عفرلا ةمالعو) 8 هبشي مزللاو مسالا ىف

 واولاو لعفلاو مسالا ىف دئصلاو (نونو فلاوواوو ةعكال تارعالا تاذ

 ىف نونلاو ءامسالا ةمنئتىف فلالاو ملاسلا ركذملا عما ىفو ةتسلا ءامسالا ىف

 ةمدحلا بصلا ةهمالع وزب كر ,طاخملا هلو اولا قوز ؟ذملا هعج-و لعفلا ةيشأن

 ةرسكلا و لعفلا مل او مسالا ىف نمل كان( نونلا فذح و ءابو فلاو ةسكو م

)15( 



 »2 لارتسو ) هلوذو هيلع ديزملا ا وه ىذلا نيت دزملا نونلاو فلالاو

 لوقو ىركس لب ةناركس لاش الف هوم ى ءاتلا لخد.ال'ىذلا فض ولا لاثم

 0000 رش نديرو ناركسفا الضا تنم هلنوكيال امل لاثم ( نجر و )
 ام«دايز, دارملاو نيتديزما نونلاو فلاللو فوصولل عرف ىه ىتلا ةيفصولل

 نائمو نانح وحن نيتيلصا نع زاّريحا ناتّساز هلوقو رخ الا ق امه«دايز

 هبشلا هجو ىف ليقو ثدن أتلا ىنلاب امهبشل نيتعراضم نونو فلاب اضيا اّيعمو

 «عجج لكو )ل رخ الا ىف نيتدب زم امهل وك هنا ليقو امهيف ءاثلا لوخد عانتما هنا

 ناكن زو ىلع ىا ( ليل امفوا للاعف نزو ىلع ) عجب لكف رصنللا ريغ ىا
 ةثلث هدعب نكت ذا نك ناقرح هدعب نو 3 وافلا دع انآ و اح وتفم هلوا

 ريخالا فرحا ىقذدو 3 كللَدَكا ندع ّق نك ناو نك هع اهطسوا فرحا

 مث لصالا ىف اعج- ناكو ا لاملا ىف اعج- نوكي نا نم معا عمجاب دارملاو باود

 اميقح اعج نو كَ نم اًضيا معاو عبصلال اع رجاضح وح هينعجل لومصأ

 نزولا اذه ىلع د رفم هناق 0 اا اعجوا 2 حئاصمو لو اسمو 0

 كه هناكو هلا ورس هنازحا 0 د لك ربتعي نا هلا و رس ع هنا ردعو

 ا هعرص نود نيتغيصلا ىلع اههلو 11 ل ع هحووار ,امتعا ء ازحالا 1

 ماقمامئاقاهرر 0 0 ةيعقسأ 0 نيتغيصلا نيتاه صحب ْق 52 006 لأ

 سلرخالا ضعبلا ناك ناو بالك ع جوهو بل 6 عج هنأذ بيل اك 5 نبتلعلا

 دي ملامتاو عوجلبا ىهتنم ةغيص ناتغيصلا نان اه ىعماذل و نتملا ىلاثك كلذك

 0 بتج اذ نا زّرحا اك ىنئادمو هنزارف ل 0 5 زاّريحالل ءابو ءاه نود

 ل عم صلاأ ناناهو عم صلأ هدام اهل وك نا كس رداش 9 | نا هيلا ةحاحال

 ار - 7 ا نا هنز 100 رضا 1 راتخلا ن نا عم ءاب و ءاه الد

 علتمال هلو حراشلا ةهسْسق »2 هقرص روحو 0« زاّررحالا كل جاتح الف

 هقرمص مدعو ةقرضص زاوح ىعم صاخ ناكما ناكمالا نأ لأ ةراسشا

 اذه نيوئتلاو رسكلالاخداب ةقيقح افرمصنم فرصنملا ريغ لعج زوج ىنعي

 ىلعاماو فنصملا هفرعاك ن وئتلاو رسكلا لخد.الام فرصنملا ريغ فرعاذا

 ةقيقح 00 فرصنملا ريغ لعج 0 1 نا زوي الف نادل هيف امم هفرع نم
 تبباهد هك ه2

 ( قلعت )

 (سانتاوا و 0 ل 00 1
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 | لكاضيا فرصنللا ريغىا ( ع لكو افيعض ىناثلا ناكناو ثين أتلاو يلع
 | ىا (رخأالا ىف الفاع) نيعسالا دحا ىا (امهدحا سيل نيع“ا نه بك هال لع
 | نوكيوا هللادبعلثم هلاراحو رخآ الاىلا اذاضملوالا نوكيناب رخ ألا مسالا ىف

 | (انيصمالو)ه وبيس لثم لصاالا ف(ان وص )ىناثلا مسالا سيل وىا (ىناثلا الوز

 | ناك م افطاع فرحا كلذناكءا وس( فرطا نعمل ) انعكتماضيا ىناثلا سيل و ىأ

 | ىلا تدب نم و ثنين تلي ىراح ووحن اراحو ا رششع ةسمخت ىدادعتلا بيك لف

 | فرملا ىءملازوضتمالو انوص ىتاثلا سيلو ىتاثلا ىفالماملوالا سيلو تومورضحخ

 ٌْ وحن مساو فرح نمسك رم لا نع ازاريحا نيع“ا نملاقامتاو نايج ْضنادبكارت ايف لو

 | هلومعمو لعف نم بكرملا نمو الع نكاذا اديز ناو ديز نم وحنو ىرصبو محجيتلا
 أ هتيزح دتعيال لقتسم ريغ فرح نم نيبك صام وكل نيلوالا نار51

 | نوكلف هريغو ادنز نا نم ىقاوبلا اماو رثؤي ىتح اسهيف ىيكر تال اههل اكف

 | الم اءامهدحا سيل لاق امتاو فرصلا عنم اهنذ رهظيال ايكحم ىتاثلا بارعا
 | رثؤيال فرصلا عنمنالف اديز براضو هللادبع لثم نع ازارتحا رخال

 | ريث انوه ىذلا رخلاب لوغشم هنال ىتاثلا قرثؤيالو ككمرغ ةناللا

 | نئضتمالو لاقامتاو . و. ىحموا ئبمىناثلا ناذ اًبوص ىتاثلاالو لاقامتاو لوألا
 ظ بيكريلا نا قم فرحا ىنغعم ءنيضل نيح هاف فرأا ىئعمل

 | بيك ّرلا نوكي الف كبلعب و< ايجزم ابيكرت ناك اذا فرصلا عنم ىف رثؤيامنا

 | هللا دبع وحن ىفاضالا بيك ريلاالو الع ناكاذا ناسا ديزوحن ىدائسالا

 رشع ةسج وحن ىدادعتلا بيكرلا الو هوبيس وحن ىتوصلا بيكّرلا الو

 ْ ديزب نادنال هتاف تازاري>الا ةطاحا نع ةرصصاق هترابعو فرصلا عنملارثا

 أ دعب لاقولو ىدانسالا بيك ّريلا نع ازارتحا نوكي ىح ةيلعلا لبق ايرغت الو

 | هنا عم عنماو لمشاورصخا ناكل جازرمالا عم لاقوا ةبسنلا نوديابكرم هلوق

 ىف عنملا بيسو حرششلا ف اذك لكلا نم حذوا ناكل جزم بكرم لاقول

 | فرصنملا ريغ ىا ( ام لكو ) درفملا عرف وه ىذلا بيكرلاو ةيلعلا 'لكلا

 ظ مماتلاهلخد.ال)هلوقو (افص و وا انع ناناز نونو فلا هيف )) مسا لكاضبا

 | ةيلعلل فرصنم ريغو ةفص ريغ هناف ( نارع وح للعلا لاثم افصو ةفص
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 لاش نا زوال هناف ةلَظ وحن ىناكاهل ةمزال ءاتلا ضعب ناب ضوقنم وهف ةيلكلل

 عطنا اًضياض وةنم وهف اهل ةمزالب تسيل ءاتلا ضعي ناب هياودارا ناو ب

 لاعب ناامف زوجي هناف ءاريضو ىركذ وحن ىف اعاضيا ةمزالب تسيل فلالا |

 تافصلا ىف ثنؤملا و رك ذملا نب قرغلل ”ىدق ءاتلا نا اودارا ناو ريضو ركذ

 ء* يك ثيحاضيا تافصلاق قرفغلل نا 0 ناب اًضيا ضوقنم وهف ادرطم

 ال5 ق وكنال اذهو ةعصلا لعفاى ةدودمللا ء ص و ليضفتلا لضفاىف ةروصقلملا

 دنع ريغتنو ءاثلا لوخد دنع ريغتت ا هغيص نا ا وعدا نا الا اًضيا قرفلل

 اذه ن ولع< و نيفلالا فالح ةريثك ءاثلا لوخد نا اوعداوا نيفلالا لوخد

 نايهيلا اومضنانا الا قرفلا ىف ىوق هجو سيل هنكل هجوا اذهو امنا اًقرف

 ءاتلاةةرافمن وكت اذهب و مودعم هناك ئيخ فرح ىهو فقولاىف ءاه بلقت ءاتلا

 فنصملادر ىهتنا مودعملاكر دانلا و بلاغلل مكمل ةردان نيفلالا ةقرافمو ةريثك

 اظفل ثينأتلا ءانهيف) لعلك ف رصنلا ريغ ىا (إع لكوإب اصخلم هءاوجو
 طسوالا كرحت وا ةثلثلا ىلع ةدايزلا نم ىردقتلاف طرتشا ام هيف طزرشبالو

 اضيا اثم هانعم ناك امل لاثم لوالاف (ةزج-و ةمطاذ ون إ) هيلا ججامتحالا مدعل

 اظفل ثينأأتلا ءانهيف سيلوا ىا «اريدقت واف اركذم هانعم ناك امل لاثم ىناثلاو

 ايان عبارلا فرملا 0 ٍدح ةثلثلا ىلع ةدّئاز هفورح نوكي ناب اردقت لب

 (مئازوهوإل لاق اذلو اهلامان هلقث نوكي يح طسؤالا كر“ نوكيوا ءاتلل

 (ةأرما مس لآ ءدقوحت طسوالا كركم وسن زوك ةثلثلا اىلعرإت ازدهنا لانحاوىا

 بز ناف مدق نيبو بنز نيب قرفلل ناب «(فرص رك ذم هب ىمسولوزل هلوقو
 بئانلا فرللا دوجول اضيا فرصنم ريغ وهف ركاذم هب ىعسول هنكل ةأرما مسا

 وحن: دارملاو ىنعمو اظفل ثينأتلا تلا ركذم هل ىمسول هناف مدق وحن فال
 الاف ءانن لفت اثلا بستك او طسوالا كرم فرحا ةثلكأ لع ناك ام مندق
 فرح هظفل ىف سيل هناذ ذئتيح ثدن أتلا فعض ةياغل ركذملا ةيعسشدنع فرص
 ناكول هفرص عنم هاف بيز لثم 5 بانم بوب يح ةثلثلا ىلع كا

 ليو هثنن أت ناك لب كلذك نكي ملناو هانعمنم اي وسكم ىنعي ايلصا.هثبن أت
 الع لعج ولف بالك لثم ءاتر يغب سسكم عجج لكىف ناك ايءان هيف سيلو ةعابجلا

 ناكول و ثين تلا فعضل اًضيا فرمص ركذم هل ىمس اذاو هفرص عنم ثنؤا

 ا اكل اه تك نر فرت نوص ةنياوألا نك انم امالث ثنوؤملا ع

 ( فعضلف )
227- 
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 يع اهنوك ىلع لدن ةرهاظ ةمالع اهل سيلو ىفاضا ما اهناذ معلا فال
 مع ملهلا عم حون ون ىف ةمعلا رابثعا دنه ون ىف ثين أتلا رابثعا نم مزلي الف

 روجو هام وحن ىف ةهملا رايتعا اماو دنه ىف م ا” ح ون ىف فرمصلا من طق

 ىونعملا ثينأتلا وهو لقتسملا ببسلا ةيوقنل لب القتسم اببس نوكيل سيلف

 رحت نا وهو ىضرلا هاضتراو ةاحتلا زكا هيلعو هب وبيس بهذم ىناثلاو

 ماعم طسوالا كرحن موقيل ثدن أتلا ىفريتعا اماو الصا دعلاىفربتعيال طسوألا

 لقعيال ىنعملا اذهو ةلججاىف ةيوقتلا هب لصحفءاتلا ماقم متاقلا عبارلا فركلا

 هجو الف ةثلثلا ىلع ئاز فرح ةماقاىلا جات ىتح اهل ةمالعال هنال ةعلاىف

 ,معلا م الك زكا نوكلف اهف ةدايزلا رامتعا اماو ةيوقتلل ”ىث رابتعا ىف اه

 ةفيفمللا نازوالا نوعارب مناف برعلا مالك فالخ ىلع دادتمالاو لوطلا ىلع

 رامتعا درحم اماو ةلوقعم ةهعلا ةيوقتل ةدايزلا راسعاو لامعتسالا ىف امنوزكيو

 لوةعمريغ هرامتعاو برعلا غل ىف ةلقلا ىلاايدؤم الوط بجو الف طسوالا كرحن

 راتعاوه و هعبتنمو بجاملا ننا بهذم ثلاثلا و رج وحن ةرثك ىلا ىرئالا اف

 امتوكل فرصنهريغاماب درو رْشو رقس وحن ليلد. ةهعلا ىف طسوالا كرحت

 امئاو فاللا ةرهلناحللالو دعلق مسا ريشو دعس مسا رتس ناف ثنؤلل نيعما

 اذه لامعتسالا عيجج ق فرصتم هنأ عم لجر هل ىع“ نا كللومت ةرُعلرهظي

 راتخاو بجاحلا نبا انهه عبت هللا هجرر فنصملاو حراشلا هلصفام صخلم

 فرظ (فلآلاب) هلوقو ثنؤم لك فرصنملا ريغ ىا (ثنؤم لكو)) هبهذم
 لاح (ةروصقم) هلوقو ءاتلابال فلالاب ةنثاكىا ثئؤم ةفص هنا لع رقتسم

 فلالاب دارملاو (ةدودمت وار ةروصقم فلالا الث نوك لاح ىا فلالا نم

 فلالا نا اولاق منال فلالا دعب ىهىتلا ةزمهلا ىهو ثين أتلل ىهىتلا ةدودملا
 تبلقف نافلالا تعتجا» ىرخلا فلا هرخآ ىف تددز لب تشن انا تسلا 0|

 زاحت الع فلالا قالطاو ةزمهلا ىه ةدودملا فلالا نوكيف ةزمه لانا
 اًضيا زاحم ابلع ةدودملا قالطاو افلا لصالا ىف تناكابنال نوكلا َةَقااَعِ

 (ءارجو 10 وح ) اصخنم م رشلا ىف اذك ببسلا ىلع بيسملا ةفص قالطاب

 ةغيصو ثدنأتلا افلا امثو ةدحاولا ةلعلا ماعم نام وت نيتللا نيتلعلا نم اذهو
 ظ ثين تنل اهنا عمءانلا مقتملو نيتلعلا ماقم نافلالا موقت امناو ىتأيساكع ومب ىهتنم

 | فذح رجعو لبح لاش نا زوحال هناءاعضو ةيلكلا ناتمزال نيئلالا نآل اي

 رانا لاهور نكلالع تناكاذا ةيلكلل تمز) ناو اهئاف ءاثثلا فالح نيفلالا
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 ةدزب ا 0 ىهو عراضملا ٌاوز ىدحا امه واىف
 دج-ا اذكو لعفلا نزوو ةيلعلل نيف رصنمريغ نان وكي امى اذاو ةركشيو

 مسا لكاضيا ىسايقلاو ىا (ةفصلاو ليضفتلا لعفا لكو) ةزمهلا ا
 200 4« ]فا وحن ) لوالاذ ةفصال وأ ليضفتلل اما لعفا نزو ىلع ن ا

 ديش نا ىلا انههةجاحالو لعفلا نز وو فصولا امه. فرصلا عنم بيسو( ضيا ر)
 ىلعف نزو ىلع لوالاثن ؤمناب عطقال امهم لكىف لاقتحأ ال هناف ءانلا لوبق مدعب
 ريغمسا لك اضيا ىسايعلا وى ىجتارسا لكو) ءالعف نزو ىلع ىتاثلا ثنؤمو

 1 رست لذ و ل نكل ىا « لمعتسا هريغ وا ايسراف ناكءاوس ىلرع

 7 اذن ل عتست نأ طرسقب ىعي (انع امرعلا ىلا هلقن لوا قال لمعتسي نا
 نال ب رعلا ىلا لق مث هيف هلاءوضومو ا الع نك ءاوس الك رعلا للا

 الع برعلا ىلا لقن مثديف سنج مسا لب معلا ىف انعنكي ملوا اضيا هيف لعن وك

 هنوكلاح ىلع هيف ةيلعلا ةدثل كلذ طرشاامنا و انعالا هيلا هلقن دعب لمعتسا لو
 هيف برعلا لمعتسا ع ريغ برعلا ىلا لقنول هناف همم هنوك رهظيلو ىالا ىف

 بيرعتلاو ةفاضالاو ماللا هيف لخدا ناب َةِم رعلا ءاعمالا ف رمصت فرصتو

 (كدازوهو) هف رمص عنم قرئ ون الفذة علا فعضيف ىب رعلا ظفالاك ن وكيف ريبغتلا و

 الع دز. ملاذا «طسوالا كركم وا ةثلثلا ىلع ) دئاز ىهتلا كلذ نا لاملاو ىا
 : 1 8 5 5 00 .٠

 ةلذما ةثلث ىلا جاتح هناف ةثلك هاك دروا امناو عريشو مهاراو نولاق وخز

 اههالك الع ه.ض ناك امل ىتاثلاو لع ريغ ب ,معلاىف ناكلمل الاثم نوكي نا اهدحا

 لوالا لاق طسوالا 3 0 فردا 20 ىلع 0 طال او: 0 ١ ىلع ناك

 هنم لقن مث انعويف ليعتسل لو ديلا ىنعم سنج مسا مت 'اىف هناذ نولاق ظفل

 لاثمو عفان ةأور ند ماما وهو دق ةدوط كل نيعم صخب ديعسلل ترعلا غلا

 لاثمو مالسلا هيلع هللا ليلحلا اعاضيا معلا ىف لمعتسا هناف هاربا ظفل ىناثلا

 نوكيف منهج نم ةعقبل مسا رقس اذكو ةعلَق مساوهو طس اولا ا[ هم خ2 تلاثلا

 ةثلئانهه اع طسوالا كرت و ةثلثلا ىلع ةدايزلا مدعل اذرمصننم الع هن وك نيح حون

 زاوج ىف ىونعملا ثدن ًانلاك نهعلا نا وهو ىرشزلا يهذم ل والا بهاذم

 زوجي اذه ىلعف روجو هام ىف ةمعلا راشعا ليلدب طسوالا نوكس نيح نيهجولا

 ىونعملا ثين أتلا نيب قرفلاب بهذملااذه اوفيز ودنهىف زوج اكناهجو حونيف
 هنافرمصت صعب قرهظت ةمالع هل ناوكت يح قيفح مه لوألا ناب زوعلا نسو

 0 (فالخب)



 (امالعا) ةفلد نم ىف لبج اس ا ل را رايسلا موحتلا نم ري مسا وهو

 ْ اهيف فرصلا عنم بيسو امالعا حزق ىل ١! رع نم تاروكذملا نوك لاح ىا

 ١ لحز لصاو رفاز رفز لصاو صاع رع لصا ناكو ىريدقتلا لدعلاو ةيلعلا

 1 نازوالانم سيل ىذلا نزولا اذه ىلا اهنع لدعف حزاق حز لصاو لحاز

 أ نوكن ذثنيح اهنال ةفرصنم نوكت تاروكذملاهذه تركذاو) | ٠

 | ىسايف فرصنملا ريع نم م ىتاثلا عونلا ىا ( ىسايق و ل دحاو ببس ىلع هيقاب

 ةيلك ةدعاق هيف رك فينأ نكمي لب عاملا ىلع هص وصخ هعنم فقوتال هلا ىنعي

 ' (ع لكوهو إل لاق ثيح لك فل ريدصت.هيلا راشا اذا و روصحمريغ اهعوضوم
 هتئيه ىلع نوكي هنا ىنعي ( لعفلاب صوص نزو ىلعإ ع لكى مايقلا ىا

 اهعضو ىف تناك ناو اهعضو لصا ىف لعفلل ةعوضوم ةئهلا كللث تناك

 دجو.ال نازوالا نيب نم نزولا كلذ صحت اذا هناذ مسالل ةعوضو» ىناثلا

 | نزو (برضك ) لانج الوتنموالعفلانزونماما الومنمألا ا |

 سرف هب ىمسو مملا ديدشتو نيشلا م## رعشو ) لجر هب ىمب اذا لوهجما
 | ىبثملا ةعربس ىنعمب ريعشتلا نم ضام لعف رش لصا نال هيشم ةعرشل اجلا
 ' اهريغو (جرختساو عتجاو عطقناو ) معلا نعالوقنم فاقلاديدشتب مشب اذكو

 | ةمولعم لاعفالا هذه نازوا نافذ ىسادسلاو ىساخلا ىضاملا نازوأ نم

 | فرصنم ريغ نوكي ءىش هب ىمس اذاو ءاعمالا نازوا ىف دجوت ال ةلوهجتو

 نزولا اذه نوكل هنزو امهدحا اهيف نيّتيعرفلا قةححل لعفلا نزوو ةيلعلل

 | نزو ىلع لعوف اذكو ةركنلل عرف ىه ىتلا ةيلعلا رخ الاو لعفلا نزول اعرف

 باوز ىدحا ) هلوقو مدقمربخ رقتسم فرظ (هلوا ىفوا ) هلوقو لوهجينا
 | لعلكىا صوصخم ىلع ةفوطعم لحما ةرورخم ةلجباو رخؤم ًاَدّربَم ( عراضملا

 صاصتخا عوناهل ىتلا عراضملا كاوز ىدحا هلوا ىف عش ىذلا نزولا ىلعن وكي

 ١ هلوقىف رورجيلاريمضلا نملاح بصنلاب (لياقريغ)ل هلوقو نيتا فور>ىهو هب

 | ءاتىهو 6 ءاتلل )لباقريغ كلذ هلواىف ىذلا نزولا كلذ نوكلاخ ىا هلواَق
 مسالا عون ىف دجو امل هناذ ثنؤملا مسالا رخ اب قمت ىتلا ةكرحملا ثينآتلا

 | قومل نال لعفلا نزو نم مسالا نوكنع هجرخا ءاثلا كلت اهرخ اب قولت دلك

 | تيناتااو عفن قرض رع مسالا تالذ ناكول و مسالاب صتخم ءانلا كلت

 تفل[ مطل هيف بع لك هلوق ىف لخدي ام! ىعماذا هناف ةلمراو ةلمعيك «ىسعس اي



 مسا ىلع باس ىف ا
 رخالا نموا نمهرخا نم لودعماما وهوريغ ىنعم ىلا لقن مئارخأت دشا ليضفنلا

 ةفاضالاب وا ماللاب وا نماما لمعتسينا ليضفتلا مسا سايقنال الودعم ناكاماو

 ريكشتلا ىف هنع لودعلل لودعملا ةَقفاوملنم رخا نم لودعم هنا ىلا ضعبلا بهذف

 ةشنثتلاودارفالاف فوصولل هتقفاومل رخأ الانم لودعم هلا ىلارخ الا بهذو

 ىذلا رخانع الودعم هنوك ىلا دحا بهذي ملو ثينأتلاو ريكذتلاو عملاو

 سرلو اينيموا انونم اما نوكي نا ىضتَش كالذك ناكول هنال ةفاضالا هعم

 لاق هنا ماصعلا لضافلا نع حراشلا لقنو ثتالذنم *ىث لودعلادعب رخاىف

 رخ الا لجرلاو لجرلا ىنءاج نا هيجولا هجولاو فيعض هجولا اذه نا

 || رك ذامالا هيلع لضفملا نكي مل ليضفتلا هيف ضرفول رخآ لجرو لجر ىتءاحو

 لالا نيب ةبسانملا ىورف نيلوالاب روصت لب ةفاضالاب كلذ روصتءالو الوا

 6 تافص ) هلوقو ىهتلا نيتروصلا ىدحا نع لودعم هناي مكح و لضالاو

 اا اللا تالت تعنم ىأ طاقلالا كلث'نم لاح اهنا لع ةزسكلاب توصنم

 0000 | تناك رلاهن) اندلعإ تسلل ىا تافص تاروك ذملا ناوك لاح تلثم وأ

 اا نر لوألا ناك نق تانزال الع نوكت وا: روك دلل, الع ن وكت نا: اما

 | ةيلعلا عم ىلصالا لدعلل ارامثعا هفرمص عنم ىلا ةعاجم بهذناو ٌركالادنع

 ذئنيح نوكيف ةيلعلا عم ثينأتلا قافتالاب فسصنم ريغ وهف ىتاثلا ناكناو

 فرصلا عنم بيسو تافصالدض ةيلعلا نال تافص لاقاذل و ثينأتلا نم ىتًايس امم
 ىخراعلا فصول اناذ ىلصالا فصولاو قيقحملا لدعلا تاروكذملا نم لكىف

 عتكو) عجب وحنو ىا عج وإ هعضو ىف هرابتعال لودعملا ىف ايلصا راص
 اموهج عصب ىلا عجج نم تاروكذملا نوك لاح ىا 6 اءوج عصبو عمو

 عجب وهو مملانوكسو مطامضب عجب نع لودعم مما محثو ميلا مضب عجب ناذ

 فصولاو قيقحلا لدعلا اهيف فرصلا عنم بيسو ءارج- عجب رجس لثم ءاعج

 م فصولا عم فيرعتلا هيف بيسلا ليقو ةيع*الا ةباغ هرضيالو ىبلصالا

 ريدقت هاف 3 لآ ةفاضألا نم: تستمم ١ عيرعل كد رعتلا نماد [رملا لق

 | لوالل لابو ثاذك ةيلعلا فيرعت ناك اك ةادا الب فيرعت ليقو مهعج
 هيف فالتخالا اذه عوقولو ىعضولا فيرعتلا ىناثلو ىناضالا فيرعتلا

 د 00 اهنال ام 0 هلوقباهديقامناو ل ملا: لق 0 اهديقب ىل
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 )نب ثلا رجا هلخد) مسا ىا ( ىا (آمإ ه.دارملاو لاقف اذهه دارماوهام ناس ىلا

 ْ ةهباشملاب طول #ربغ صلاخ مس ا هنأ ىعل ةيع“الاىف افرح هنو كبر خلا امئاو

 عيجج لبش اذلو اضيا نكمالاب ىمع“ ىت> ةيعسالاىف رارقو نيكمت هلو هريغ ىلا

 عوجرلا ناف عوجرلا ىنعم نم لوقنم وهوا عنمالو مسالا صاوخ

 نموا ةهباشملاب لعفلا ىلع لابقالا نع هعوجرل ه. ىم# هناىئعي فرمصلا مزال

 رجلا لوخد ببسب اريغتم هنوكل اضيا فرصلا مزال هنال ريغتلا ى

 رسكلاب رججاوه رملاب دارملاو اضيا هلمزال هنالدايدزالا ىنعموا نيوثتلاو
 رطا نم رداشلان ال رداشلاىلع اداّمعا هموزإ عمديقلا اذه فنصملال مها امناو

 عام مل امئاو رجلا ىلع ةلالدلا ىف لصالا هنال رسكلا هتمالع نوكيام وه

 ريغب دارملاو ىا 6 فرمصنملا ريغبو ) لعفلاب هتهباشم مدعل هم نيونتلاو را

 هءجرخم مسا هلوقق 6 نيونتلاو رجلا هلخدب ال ةكرملاب برعم مسا ) فرصنملا

 برعملا هب جرد ةكرذلاب برعم هلوقو امههتف روصتال هنال فرطاو لعفلا

 ىتح نواتلاو رللا لوخد فورحلاب برعملا ناشف سيل هنال فوراب

 ةيعسالاة وق ىلع لديام وهو نكمتلا نيونت نيوذنلا نم دارملاو ام«بف روصتب

 ه.ديرا امئاو اع ديز نب ونت لثم ةفرعم هنوك دنع هيلع لخدت ىتح مسالا ىف

 نوكي لعفلانا كر نيتيعرفلا ققحن ىف لعفلا هءاشال فرصنلا ريغ نال

 هيف دجوب فرصنملا ريغل ١! مسالا كلذك ةدانالاو 'قافتبسالا مسالا 5

 هئع لودعلل اعرف نو 0 0 "دل امرف نوكي امهنم ةلع لكو ناتلع

 ( ىعامنيعون ىلعإل فرصنلا ريغ ىا (وهوإ) فوصولل امرةنوكي فصولاو

 هيفركذينا نك ال وءاعسلا ىلعدص وصخ هعنمفقوتام امه*لوالا عونلاىا

 ءاثلا مضب (ءانثو)) ءاذحاو يملا حب 6 دحومو ال ةزمهلا مضب ( داحا وحن )ل ةيلك ةدعاق

 ىضرلالاقو (عبرمو عابرو ثلئثموإل ءاثلا مضب (تلثو ل ميملا م#: (ىئثموإ)
 درملاو * اراشع الاصف * رعُشلا ىف ءاحدقو اقافتا ةعوع“م تاروكذملاهذه

 سادسو سمو ساه ىهو ةعسنلا ىلإ اهقوفام اهيلع نوسيفب نويفوكلاو

 عومسلا لب عامس الب عستمو عاستو نٌعثو نامثو عبسمو عابسو سدسمو
 سم و ساج كلام نبا لعجو اذه ىعاست ىلا ىماج وحن ةيبسنلا ءايلا عم

 لصالاو رركت هانعمىفذا رركملا ددعلا نع لودعم اهنم لكو اضيا نيعومسم

 ادحاو ادحاو اًواح دحوم ىتءاح وا داحا موقلا قءاج لصاف اضيا ظفالا رركت

 _ ىرخا عج ليضفت مسا ءامللا "و ةزمهلامض و ةزمهيل امضب وهو ( رخاو )ل قاوبلا اذكو
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 ىذلا هناب لوألا مسقلا ىف ركذ ىذلا ىا ( روك ذملا عراضملا لعفلا )ل

 قرافلا وه طرشلا اذهو 6 ةلع فرح هرخآ ناكنا )ريك هرخآ اي لص مل

 عفر ىا 6 هعفرف ) افلاوا ءايوا اواو ناكءاوس مسقلا اذه نيبو لوالا نيب

 (ورغب ود رف 2 ف د همزحو ةعقلار هيصنو  ةععلاب ) عراضملا اذه

 اذكو ( زغب لو مو ) ىثخت نلو ىئرب نل اذكو (وزغب ناو ىشخو ىرب اذكو
 نال عفرلا ةلاح ىف اب ريدقت الا نوكيال مسقلا اذه بارعاو شخ ىملو مرب مل
 فلالا و اهلاقثتسال ةعضلا نالبّشال نالّوالاو فلاوا ءابوا واواما رخآآلا

 مسقلا اماو اضيا ىريدقت افلا نا وهف هبصن اما و الصا ةكرملا ليشال

 ْق ىردقتو لصولا ىف ىظفل ام4!!.عاذ برمضي نلو برضي ىئعا لوالا

 اذا ىريدقتو نانك اسلا قتلي مل اذا ىظفل وهف برضي مل وحناماو فقولا

 اي ريدقت هفذح نوكيف رسسكلاب رخ الا كير موقلا برضي مل لوقت قتلا

 نوكي ال ) فذحلا عم فرالاب هب ارعا نوكي ىذلا مسقلا ىا « عبارلاو )
 عراضملا لعفلا) بارعالا صقانالا نوكيالام ىا «وهو بارعالا صقانآلا

 0001| ناوللا ريغ ىإ (نونلا ريغ عوف م ريم ءرخ اب لضتا ىذلا
 ريعصلا نم دا رملاو ايظفل نار داق نإ ىدسلا لع قدم ردنا ن اف تنل

 عراضملا اذه عفر ىا ( هعف رف ةبطاخحلا ءابو عملا واوو ةينثتلا فلا عوفرملا

 نورصلو نابرمضت اذكو 4 ناب رص 2-0 هفدحن دم زو هيصنو ناونلاب ل

 0007 هرخآ ىلا ابرضننلاذكو (ابرضب ناوإل نيبرضنو نوبرعضتو
 بارعالا ماسقا عومت ىا 6 عومجاف ) هرخآ ىلا اب رضت مل اذكو
 3ك دا لان ال1 قاتلا لولا نم 0 اي مللت ف دمعت و كا
 00 ملا سيكملا عملا فاك رمل لل ودنا ىنعي نيعسف د مستملا هصقانو

 ةتسلا ءاعمالا عبارلاو ملاسلا تنؤملا عج ثلاثلاو فرصنملا ريغ ىناثلا
 اكنلانلا هاني نم ناناو ةنثثلا سداسلاو ملاسملا 'ركاذملا عج نيماخلاو
 اهنم دحاوو لتعملا عراضملا 0 5 2 ءراضملا لعفلا اههو نيعسق ىلا

 قبساملو+ عوف رماريعضلا هب لصتا ىذلا عراضملا لعفلا وهو عبارلا
 كَ | مق والا تنلاح 0 ىتاشا ناكو فرصنملا ريغو فرصنملا ركذ

 نق.فرصنملا ظفال ناك امل هنا ىنعل ( فرصنلاب دارملاو:ت لاقف اما ل

 ١ لبش مل ىذلا مسالا ىلا ظفللا اذه نو. وحتلا لقن مث فرصلا لبشام ةغللا

 ا ا 1 | ى ةيحح دالك | ةعيفدم ا له ناكو نب وذتلاو راا

 (ىلا)

 كا ا م

 0 مسح سس | ب ب ب يي بي يييحييييييححججججججصجصصسسسسسس 2 2س سس سس سس

ْ 



 ْ أ ىلا  ةفاضالا دنع فد ثلاسثلا ها الا ةلاح ْق افلا تلق راحاو

 اهوطقسيملو ةفاضال ا دنع ن نونلا اوطقسا ثالذك اهم امتهباشم تناكاهلو هدعبأم

 عمجا ىفاهوححمن امناو نيهبشلاب الع ففقولا دنعو ماللا لوخد دنع

 لالعالاب لوزتدق ىلوالاةمالعلا ناذامب قرفلا ليصل ةدنثتلا ىف اهورسكو
 ىئثملاب ناتنثاو نانتث نم هدشخاو نينثالا اوقملا امناو نيفطصم ون ىف
 هنكل اظفل ادرفم ناكناو هناف الك هب اوقملاو ىنعمو اظفل ىئثملاك اهنال

 ناكو ظفالاىف درفملابو ىئنعملا ىف ىنثملاب هتهباثم الكىف عقو املو ىنعم_ىئثم

 راهظالا ن وكل دارفالا بناح رهظملا ىلا ةفاضالا ىف اوءار الصا درغملا

 امناو هءاهوقحلاف ةينثتلا بناج رعكلا ىلا ةفاضالا ىف اوعارو الصا

 امناو ولوا اذكو ىنعمو اظفل عم اك هن وكل عقاب نب سثع 557

 (ثلاثلاو) ةفاضالا مزالولوا نوكل ولوا ىف دجو ملو لوالا ىفنونلا دجو

 بارعألا مانآلا نوكيال ) فذالا عم ةكرملاب هبارعا نوكيىذلا عونلاوهو
 كلذك نوكي امناو ( نيعسف ) اذك نوكي ىذلا مسقلا اذه ىأ ( وو

 ماللا لنعم ىف ا( فرحوا ) ميحستلا ىف اي( ةكرح آما هف وذح نآل)
 عراضملا لعفلا رث ةكرح هفوذحم تون يذلا لوالا مسقلاف ىا «.لوالاف )

 ءاتلاو عملا واوو ةيدثتلا فلاك عوف سهر م مارت "آب لصت مل ىذلا

 ىق نسل ىا ( مص ) ل رلعفلا تللذ نا لاخلا وىا م( وهو رب ثلثلا تاكرحلاب

 هرخآىف سيلام مهفرعىف مميت | ناذ ةاحملا فرعىف اذهو ةلع فرح هرخآ
 صقانلا وه ارا دنع لتعملا و نييف رصلا ف ع فالح ةلع فرح

 ريعصلا انرسف امتناو اضيا فوجالاو لالا وه نييفرعصلا دنعو فيفللاو

 نل كيرضي لوقتو ركملا اذه نع جرخمال بوس بوصنملا لاصتاب ناف عوف رملاب

 هبصنو ةعصلاب ) عراضلا كلذ عف ر ىا 6 هعف رف ) كب رضي مل كب رضي

 6 برضي ملو برضي ناو برضي و ةكرللا فذحن همزج و ةحشلاب
 نان وكي ثيحن لعفلا ىف نيعقاولا ةحقلا و ةمكلاب دارملانا هنتننأ بحي امنو

 هيلع هبن اك مسالا ىف ىتلا ةحمتلا و ةئىضلا تسيل بصنلا و عف رال نيتم الع

 | ناذهو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ةمالع مسالاىف بصنلاو عفرلاناذ انهه حراشلا

 ىهامتا عراضملا ف بصنلاو عفرلا ةطساو اماو لمعلا ىف ناتطسا و ناينعملا

 نا عونلا اذه ىف بصنلاو عف رلاذ قبس اهف تفرع ام ةماتلا ةهباشلل

 ركب ههاورتع ن وكت فذلا معلا نإ فاعلا مسقلا ىا «ىناثلاو ) ةهباشلل



 ءايلابو عفرلا ةلاف واولاب نورمشعو ولوا لامعتسا ىف عمجلاب ناقحلم اهه لب |

 تيأرو ل الجر ىا 6 نورشعو لام ولواو نولبسم ىنءاج وحن ) اهريغىف |

 فلالابوا نرمثعو لام ىلواو نيل تررمو نيرمشعو لام ىلواو نيلسم |
 000 الا شتان ا 4 ريف ز دف واولا كتف ( ارح ابصن ءابلا و اضر |

 اهاضم راك ناوك لاح ىا (« اناضم )ف ا رك 17 الك ظظفلو ا ا ْ

 اب ردقت اب رعم ناك رهظم ىلا اذاضم ناكول هنال هل هدف اهناو ( رعصم' ىلا رث ْ

 كرر املكو نينناو نيس تيأرو امهالكو نانثاو نالسم مى ءاج وحن ) ْ
 نوكي نا امهدحا نيلصا بارعالا ىف نا اعاو 6 امهبلكو / نينثا و نيلسمب |
 نيلصالا نع ةينثتلاو ملاسسلا عجلبا ىف لدعف امان نوكي نا رخ الاو ةكرملاب |
 بارعالل ةملاصلا ةينثتلاو عملا ةمالع دوج ولف لوالا لصالا نع اما |

 نع اماو بارعالل فرح ةدايز ىلا جاتح الف ءايلاو فلالاو واولا ىهو

 قدا ناوكف دع را نا امك ليلا اوعصو تح رطل و:قفلا قمالعا |

 يرلا ةفلالا هلت سان الاهعتسا دكا ةشنلا 00 هيلملا تقل كرو | وسال |

 اك 21 اعنا ابرمطو نابرصي ى ةبنثتلا ريض هتوكل و فخا وه |

 طعسي ةفاضالا ىف طقس نوذتلا نا امثف درفملاف نيوثتلا نع اضوع نوكيل |

 ةلالدلا تالاح ثلث نيونتلل ناكو رخآ هجو نم هبشيملو هجو نم نيوثتلاب ||

 هت 1547 عع

 نال ف نانا اذكو نا ظفلو ىا 5 1 ءاعمالا د هيلث 1 ( ىلا اذه

 رخ الاب امهدحا سدتلال نيدان ةستلاو عما بارعا ناكول هنالف ىناثلا

 فلالاو عما ىلا واولا ىطعاف عفرلا ةمالع ىلع لدب سابتلالا اذه عفدلف

 ىف و روكسم عجبا ىف هناف امهلبأام ةكرحم قرفف اه« ءايلا قبف ىنثملا ىلا
 نيد اوقرفش مو هلا عما ىف عفرلا ىمالع نيد اوقرف امناو ح وتفم 9ك

 نورصي 0 عما 0-1 دلو نئكلا ادكا هنوكل ع ل واولا اوديعو زاشمالاب
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 عم ابارعا درفملارخآىفناذ درفملا فن اك يبارعالاب اوفتكي ملامتاو نونلا

 "ا انك حج تاما ضخ تسل ام" ءابلا واولاو كفلالا نآل نونثلا

 اربح نونلا ةدايز م زف عملا و ل ىعم ىلع ةلالدلإ نيياح لب درفملا ىف

 اهوطقس ملو طف ةفاضالا ىف نونلا اوطةساامتاو باعالا ضحم ىف امءاصقنل

 هيشدق نوئلا اذه نال نونتلا ىف ناك يفقولا دنعو ماللا لوخد دنع

 رظنلابف هييحلا ماعماو ل1 مضلا ىف فقولا ددع فذملاو ريكدتلا ىلع

 عفرلا ىتلاح ىف فذح ىتاثلا ىلاو فيرعتلا مال لوخد دنع تدخل ولا لأ

 (رجاو)
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 ١ اهرخآوا تيا ةلع فرح -- هزت | ءاىسالا . نم ةتساءذه نآل نضر 1

 | ناف مد وحن اهلاثما ىف رخآلا فذحن نأ سايعلا ناف امائم ةفاضالا لاح ىف

 اوي 0 منا دارفالا لاح ىف امسنم امسن ة رخآ ىف واولا فقدك ومد اهلصا

 ةضخلا ل بارعالا تاذ نم ءامسالا عاونال اوطعا بارعالا لحم

 فورحلا نكت ملو ةصقانو ةمات ةضحلا ةكرللا تناكو ةضحلا فورطاو

 ابارعا ءاعمالا ضعبل اوطعي نا اوداراذ طقف ةصقان ١ لب كل ذك ةضحلا

 عفر ةثلث مسالا لاوحا نال ةتس اوراتخاو ةضحملا فورملا عون نم امان

 ةىهقلا و نوضلا نعا ةكرلا نمةثلثةتساهلئطعاىذلا باعالاو رخو ضر

 اذه ىلا رظنلاب و ءايلاو فلالاو واولا ىهو فورحلا نم ةثلثو ةرسكلاو

 كلذ نوكي نا اوداراف ءامسالا دارفا ىلا اورظن مث ةتس اهلاوخا نوكي

 رخ الا كلذ نوكيو فرح ةدايز ىلا جاتحيال ىتح ةلع فرح هرخآآ نوكي ام
 نا اضيا اوداراو ةملكلا لصا ىلع ٌئاز وه ىذلا بارعالا ةدافا ىف ايفاك

 0 ىتح بارعآلل فرح دازيال

 بارعالل فرح ةدايز ىلا هيف حاتح هلاف مد 5 اوراتح ملو ءاعسالا هذهالا

 همال ناف اصعلا وحن اوراتخ ملو هراهظا زو<ال اذذح .ةفوذحم اهمال نافذ

 فانئم اذهو ةملكلا نم اضحم أزج ناكف كازلا هبشي مل ايسنم فذحت ىلا

 نوكت نا اوطرتشاو ادئاز نوكي افصو هنوكل بارعالا ناف ةيبارعالل

 هرخآ كب رحب مزليف نك اس ءاي لاخدا مّرلي ةرغصم تناكاذا اهناف ةريكم

 اماو )ل بلا ةكرطلاب اهب ا ىعا نوكيف نيئكاسلا ءاقتلا نع زارتحال ذات

 هلاوحا نوكي ناب بارعالا صقان اما عونلا اذه ىا (بارشآلا 00 صقان

 اذه ىف فلالا كرف ( ارجو ابصن ءايلاو امفر واولاب اما ال نيفرملاب ةثلثلا

 عجبا وهو ( ملاسلا ركذملا عجب ) كلذك نوكي ىذلا ىا ( وهف ) عونلا

 نيزس وحن اماو ءالقعلا نم نوكينأ طرتشاو ةيعبشل ,دسإ و ماس ل
 ولواو ال هلوقو ةيعجلا ققحت عم ذاوشلا نم اهناف نيلقو نييثو نيضراو
 ناف ةيعمجل ةرباغم اهنا ركذملا عجب ىلع فوطعم ( اهتاوخاو َنورشعو

 عم تسيل اهتاوخاو نورمثعو هظفاريغ نم عجج وهو وذ عمج ولوا
 ةرمثعلا ناف نولُث وه نورمشع نوكتنا مزن كلذك تناكول اهناذ اهث ادرفم

 هثلث عجم نوثلث نوكينا مزاي اضياو ابق دوجوم عملا لقا ىه ىتلا ةثلثلا

 كالذك سيلو هّدوفأم ىلع هقزلطا زا اعج تناكول دوقعلا هذه نأ كلذكو
 ظ
 د
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 ىتآيس اكاصقان اما عا نوكي نيفرصنم ريغ اناكاذا رسسكملا عجبا و درفملا ناف

 لاجرو لجرب تررمو الاجرو الجز تيأرو لاجرو لجر ىتءاج وحن
 صقان وا تفرع اك با عالا ماث اما ةضحلا ةكرإلاب نوكيام ىا 6 صقان وا

 اراه لوالا نيعوت ىلعوهو نيتك ركاب ةثلثلا هلاوحا:نوكي ىا ( بارعآلا )

 لوالا عونلا ىف لاق ثيح ةحمفلا هيف كرتام ىتاثلاو ةرمسكلا ةكرطلا نم كرتام

 هرب هثم بارعالا صقان ىا ( وهف ارجوابصت ةحمفلاو انفر ةعضلاب اما )
 رسكملا عنبا وا فرصنملا ريغلا درفملا مسالا ىا « فرصنلا ريغ )) ةرسكلا

 هلوقو ( دجأآب ترو دج-ا تيأرو دجلا ىتءاج وحن ) فرصنللا ريغلا

 ابصن ةرسكلاو ) ةحفلا هيف كرت ىذلا عونلاىلا ةراشا 6 اعفر ةعضلآب اماو )

 ةفص عفرلاب ( ماسلا ) هلوقو 6 تنؤملا عجج ل عونلا اذهل 4 وهو رج رجو

 ال01 (4اقلاو تاسع ترارعو 1 تاو السم ىلإ, ءاح وحن رث عج

 عونلاكناءون وهو ىا ( اضيا ) ةضحلا فورحلاب نوكي ىذلا ىتاثلا عونلا
 الار انمذ فلالاو اعقر واولاب دثلثلا فورط ايرث ارعالا مات اعا ث لوالا

 لأ 4 ةحسلا) ءاعمالا نم عون ىا مءاعسالا ) عونلا اذه ىا 6« وهف ارج

 4 ماكتملا ءاي ريغ ىلا ةفاضملا ) هلوقو ةتسلا ءاعمالا اهل لابو ةتس اهدادعأ

 ناىعي ةعبار ةفص (ةريكملا ) هلوقو ةثلاث ةفص 6ةدرفملا) هلوقو ةيناث ةفص
 لب اقلطمال نكل ةثلثلا اهلاوحا ىف فورح ةثلث اها ىعا نوت كي ءاع#الا نم مسا تس

 الو ىثمال ةدر نو نا طرشنو ملكتملا ءاي ريغ ىلا دكاضتما نون نأ طرشب

 اها عا ن وك ا ةفاضم نكت 1 اذا 7 5م ن وكت نأ طرنشب و امو

 ملكتملاءاي ىلا ةفاضم تناك اذاو باب ترو ابا تيأرو با ىتءاج لوقت ةكرملاب
 نا طرشبو ىلا ىتءاح لوقت رسسكلا ىلع ةينبم اموكل ايريدقت اهارعا نوكي

 اما ةعومجم تناكاذاو ةصقان اهارعا نوكي ةاذثم تناكاذا اهناف ةدرفم نوكت

 ااا لوألا كئارطا وكف هرم نوكت نا اماو:املاس اع نوكت نا

 0 نارك نا كيو خلا ءاب آلا ىتءاج لوقت ةكرملاب ىتاثلا بارعاو
 ءاي ريغ ىلا هلوقو ىلا ىتءاج لوقت اضيا ةكرحلاب اهمارعا ناك ةرغصم تناكنا

 تزرمو هابا تيأرو هونا ىتءاحوحن بئاغلا ريعط ىلا فيضا امل لماش ملكتتما

 ورعوبا ءاج وحن رهالخلا مسالا ىلاو كونا ىتءاج وحن بطاخ لا ريعض ىلاو هيباب

 اهءارعا لعج امئاو لاموذو هوفو هوج-و هونهو هوخاو هوبا ءامسالا هذهو

 ( فورحلاب



 ٠ دجوبال هلا درب الفر ركز رامتعابر خآمسق ىف لخ دب ماسق الا ضعب ناذ ةلخ | دتم لاق

 | دجوبهنال ىف ارقتسا صح ةعبرالا ىف ماسقالا راصحتن او ماسق الا نيبئايثلا
 ( لوالا مسقتلا ) ىلعلا لامتحالاب صقناوا ديزا هنوك زاخ ناو كلذك هيف

 أ بارعالا ت تاذ بيس .دعسفت ىنإ ( تاذلا بسح ) عبرالا تا تايسعتلا نم

 | ىف عورس ( لوقت ) هلوقو هلري_دفت فطع ( ةقيقملاو ) هلوقو

 قر وأ ةكرح اما ) كلذ بسحن بارعالا ىا (.وه ) لوقن ىا ليصفتلا

 ىلع ةكرملاب باعالا لاثم ( ةرسيكو ةححانو ةعض دل هكر )| ١
 | ىلع ( وآدنز تيأر وحن ةحهف اهلا ىلع ( و دز ىتءاج و ) ةعض اهنا

 | هلوقو (ءابو نقلا و ركو قارا ف رهلاو ديز/ ترم وحن ة ةسنيك ايا

 تررمو)) فلالل لاثم (هابا تير ) هلوقو.واولا لاثم ( هوبا ىتءاجوحت ١

 وحن )) هلوقو ءابو هلوق ىلع فوطعم ( نونو ل هلوقو ءايال لاسثم 6 هيباب
 عفرلا ةلاح ىف نونلاب برعا امل لاثم نيب ريضتو نوب رضي اذكو 6 نابرضي

 ( هكارحلا فادح ناو 1 01 ضي موحت دك ف نك ور : فلل

 ظ ىذلا ىذلا رخ الا لف ناف 6 زغب مل وحن ل ند بارعا ءابلا

 / فذحو ) بارعا شن ملف فلالاو مرب ملىف ءايلاو زغي مل ىف واولاوه

 امف نونلا فذح ناف ىبرضت ملو اورضي مل اذكو (ابرضن طوق نر

 سف )لاي الا قاع و ئدلا تاك عومج 2 ( عوستال رز تارا

 ١ ميسقتىا ( لع لضابط 7ةلخادتملا ةعبرالا ماسقالا نم ىا ( ىتاثلا مسقتلا و

 لحم ىا ( وهف وهف ث لاعذالا و ءاعمالا نم هيف دحو ىذلا هلحت بسد بارعالا

 | فدحلاب وا فورحلاب طلتخحم ريغ ىا (ةضخلا تاكرط اما آلا با ىعالا

 هتالاح ىف فورملاب لحلا كلذ بارعا نوكي ىا (ةّضحملا فورخابوآ)
 (فذحلا عم ال ةكرحلاب للا كلذ بارعا نوكي واىا ( ةكرطلاب وا ) ثلثلا

 (فديلا عمات لا رازلات ا ) فذحلاب رخالا ضعبلاو ةكرالاب هلاوحا ضعب ىا

 لح نوكت قا[ تا[ مالا مان اما ) ةضحملا ةكرملاب نوكيام ىا ( لوآلاو

 ةعضلاب ثلثلا تاكرملاب ا) نيرخ الل نبابم لقت_م بارعا هلاوحا نم لاح
 ىا 6 ةرسكلاو ابصن ) ةحتشلابو ىا ( ةحهتلاو ١ هعفر لاح ىف ىا ( اعفر

 0 نوكي ىذلا عوتلا نم نم بارعالا مات ىا ( وهف ارجإ ةرسسكلابو
 ١و انؤمجالاو ىتع نسلا قالا مسالا ىا 6 درفملا مسالا ) ةضحلا
 5 سوما: وا نونلاو واولاب عمجال . سدكملا | عما ىلا« ا ”رتمكللا
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 هسفن ىف اهطورع نم وا هرخآ ىف لاح ضورع نع 7 وهف أم دجو ظ
 عبات ىئعملا اًذهم بارعالا دوجو نا ىف كشالو ىلحم ىناثلاو ىردقت لوالاذ

 فرحا نم مسالا ريغ ىف دجوب الو ىئبملاو برعملا مسالا ىف دج ويف هيضنقا

 برعملا ىف دجو ام وهو صاخ وه ىناثلا هانعمو ماللاريغب ىمالاو ىضاملاو

 ناعونلا وه بارعالا نم هيف دجوب امو ىئبع سيل ام وه ىذلا جالطصالا

 لاق مث + فنصملا نم حراشلا هلقنام صخلم اذه ىلحلا هيف دجو.الو نالوالا

 ىنعم ىلع انهه برعملا لمحت نا مزلي ماعلا هانعم انهه باىعالاب دارملا ناكناف

 ىبملا بسانبال مسا هنا ىنعم ىلعال مزملاو رملاو بصنلاو عفرلا ىلع لمتشاام هنا

 ناكو ىتبملارخا ال برعملارخآا هب فلتخحاموهو صامل  هانعم هن دارملا ناك او ىلصالا

 رك ذهنا عم اعيجمد ودحلا و دملا نم ىلا ب رخف ج الطصال اهانعم برعملاب دارملا

 اهسنت مسعتلاف هلخداو فيرعتلا نع هجرخا هنا باوملاو هماسقاىف ىلحما

 ةدارالا ريدقت ىلع اذهو هسفن هنم عناملا نوكل ىلحملا ةئر طاطحنا ىلع

 كازلا فرلاب رجلا اماو جالطصالا هانعم برعملابو صاخلاا هانعم تارعالاب

 ناو ناب هبصنو ىضاملا مزجو ةيظفالا ةفاضالاب فاضملا ناو بر لثمو

 دودحلاو دملا نع ةجراخن عراضملا عقوم هعوقو ةطساوب هيلع نيتلخدلا

 لك ق ثتارعالا ىضتقم مدعل اهيلع ىنعملا اذهب بارعالا نعم قدص م دعل

 اهلعملام برعملاب ديراولو هب قمأملاال ىلصالا بارعالل فيرعتلا نوكيف اهنم

 برعءمللاب ديراو ةطساولا ديق هيفربتعي ملوا هيلع لج وا هريسفت ىف ديزو
 هركذام صم اذه اهنع اجراخ ركذام نكي مل ماعلا اذه ىلع لقشا ام

 الخد اهل ناذ ةطساولا ىلع قدصد هبيسب فلتح هلوق نا لبق ناذ حراشلا

 بيرقلا ببيسلا وه هل ىف ءابلا نم 3 ناب بيجاو روك ذملا فالتخالا ىف

 لماعلا وه لوصوملا ىلا رورجيلا ريعضلا عاجراىلا ةبسنلاب بيرقلا ببسلاو

 بارعالا في رعت نم غرف املو * ةطساولا وه حيراخلا ىلا ةبسنلاب ناك ناو

 6 ةلخادتم هعبرا ) تاهسعت باىعالل ىا 6 تايسقت هلو لاَقف ههسقت ىف عرش

 ماعلا ىعملاب ناك ءاوس ىا اتلطم بارعالا ىلا اعجار ناكنا رورجي ا ريهضلاو
 برعملا ف دجو. ىذلا صاخلا ىنعملابوا ىتبملاو برعملا مسالاىف دجوي ىذلا

 صاخللا فرعملا با عالا ىلااعجار ناكن ا اما و عجرأل اقباطم ريعضلا ن وكي طقف

 مسقملا ىف ةلخادلا ريغلا ماسقالا ضعب ركذل الطاب ميسقتلا ن وكيف برعم اب

 امناو اماع عمارابو م لا ماب دارب ناب مادكسالا قدرط ىلا لدعي ذيك

 (لق)
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 ( لماعلا نم ءاح 0 ىش ) حالطصالا ىف( ”وهاو ) طال #1 نو 4 بارعالا

 لماعلا هدروا نرلكلا كلت قئ معم د ورو باسل نيحلا رخآ ىف لص“ ريغت ىا

 ءايلاو هل ةفص دعن هوص )ع . فلتخم ) هل وفو * ى هةوص لماعلا نم ءاج هلو

 فات لعاف ( برعملا رخآ ) هلوقو فلتخم: قلعتم ةسيس ( هب )هلوق ىف

 دارملاو الحم وا اريدقت وا اظفل *ىشلا كلذ ببسب برعملا ظفللا رخآ فلتخحم ىأ

 عم لماعلا نم ةطساو ءاج لَه مل امتاو فذحوا فر >ح وا ةكرح *ىثلا نم

 لماعلا نم ءاح هلوق نا ليق ناف لماعلا في رعت ىف اهركذش ءافتك | دارملا هنا

 ءاج ناو ةطساولا نا انلق بارعاب سيل هنا عم اضيا ةطساولا ىلع قدصي

 امهنيب قرفلا لصحت ةطساو ءاج بارعالاو ةطساوب *ىحي مل هنكل لماعلا نم

 ىف بارعالا ىف ماعم ةفص و اناذ هنم ءاج ام معا لماعلا نم ءاج امت دارملاو

 ةيلعافلا ةفص عم لماعلا نم ءاج الثم ةيلعافلاب عوفرملا ديز ةكرح ناف ةكركلا

 نولسملا واو ناذ فورملاب بارعالا ىف اكطقف ةفص هنم ءاج امو هيلع ةدراولا

 لماعلا نم ءاحاه لب بيكريلا لبق ةشاث اهناذ لماعلا نم ”ىحي مل الثم العاف عقاولا

 نيتغيص عمجلا عضو عضاولان اف ةشثتلا ىف لاما اذكو ةيلعافلا ىه ىتلا هتفص
 ةتسلا ءاعمالا لاحو امهثاةملم و ةشثتلا لاح اذكو ءايلاب ةيئاثلاو واولاب امهدحا

 0 نيف دارتم نيظفل نيلسم و ن واسم فل ن وكيف هوبا وحن ةفاضملا

 | ىتلاح ىف ىتاثلاو عفرلا ةلاح ىف لوالا لمعتسي نا طرسشب ملا ةعاج

 35 ىعم ىلع الاد وا بيكّرلا لبق ىّتعم ىلع لاد ريغ قوكي نابامآ رطاو

 ظ واو ناف مسالا ةفاضا دنع ظفلت ىذلا فرحا وه برعملا رخ اب دارملاو طقف

 | هتون طقس ةفاضالا دنع هنال هفاضا دنع ارخآ نوكي امتا هنابو نولسملا
 لادك قيقا رخ' الا رخ“ الا نم دارملا نوكي اضياو ارخآ ءايلاو واولا نوكيف

 | نالعاو + ازاحم اهرخآ لب ةقيقح ةياكلا رخآ آب تسيل عجبا نونو ةيبسنلا

 | بارعالل نا ناحمالا ىف لاق فنصملا نا وهو امالك ف نصملا نع لقن حراشلا |

 | ىلع قلطي بارعالا نا هلآمو خلا ىنعم ضورع هاضنقاام وهو مام نيشعم

 | ببسب هيلع ةثلثلا ىتاعملا ض ورع هاضنتقا ىذلا وهو ماع امث دحا نيمشعم
 | دجوب بارعالا اذهو هيلع اليلد با الا كلذ نوكيل هب لماعلا قلعت

 | ىنعملا اذهب بارعالا اذهو امهءلع ضرعت ةثلثلا ىتاعملا نال ىئبملاو برعملا ىف

 ظ ناو ىظفل وهف عنام هروهظ نم دجوب مل نا هناف هثلثلا عاونالاىلا مسقنملا وه

)1( 



 ا

 01١ لإ طلشلا لاو لاقتالا لذ و نضعبلا لدا نم مري نال لكلا الإ اذه
 ةتم.لدبلل ريكذتلاو في رعتلا ىف لدبلا رياغت رضي الف هنم لدبملا عم داحن الا

 مسالا لعجي نا زوج ال هناا ىنعي 6 لكلا لدي رعضملا نم رهاظلا لدبب الو )

 اذه زوجي ال ىا 6 بئاغلا نمالا )ب ريضلا نم الدب لكلا لدن مسق ىف رهاظلا

 وحن إ هنم الدب رهاشظلا لعجن نا زو هناذ بئاغلا ريع نم الا ريعط نم

 هك اص ف بئاغلا ريضلا 4 الد الج فا مسا اديز ناف ( اديز هم رمض

 رهالظلا مسالا نم ىوقا امهناذ بطاخملاو ملكتملا ريعض ىف الذ زي مل امناو

 ريعد اماو دوصقملا لدبلا نم ىوقا دوصقملا ريغلا هنم لدبملا نوكي نا مزايف

 اذه صخ امتاو روذحلا كلذ هيف ماي الف رهاظلا مسالل واسم هناف بئاغلا

 داحال لادبالا نم هريغ نود هيف عقاو روذحلا اذه نال اضيا لكلا لدن

 ةسحالا هيف رضيال امل ولدم راغتلف هريغ اماو هنم لديملا لولدم عم هلوادم

 لد. ىف كلخ ىنتتبعاو ضعبلا لدب ىف كفصن كترريشا لاس نا زوحيف

 عباوتلا نم سماخلا و ىأ 6 نس طلغلا لدب ىف راجلا هتبريضو لاعشالا

 ( هب )ل هلوقو لوهحم لعف 6 ؛جب )) هلوقو 6 عبات وهو ناسبلا فطع )) ةسمخلا

 6 هعوتم حاضياال ) هلوق عباتلا ىلا عجار رورجيلا ريمضلا و هلعاذ بئان
 دقو هعوش ىف حاضيالا ليص< هركذو هنايتا نم دوصقملا ىا ”ىج قلعتم

 ام ؛ئح اهناف ةفشاكلا ةفصلا هيف تلخدو ةعبرالا عباوتلا ديقلا اذهب جرخ

 ( هعودتم ىف ىنعم ىلع لد الو  هلودب تجرخ دقو اهعوش حاضي ال اضيا

 حاضيالا عم هعوبتم ىف ىنعم ىلع ةلالدلا وه ةفشاكلا ةفصلا نم دوصقملا ناف

 ىف لاق ىبارعا لوق وحن ىا 6 هللاب مسقا وحن رف ناسبلا فطع ىف اذه سيلو

 وهو مسقا لعاف ( صفح وا ) هلوق هنع هللا ىضر رمم نينمؤملا ريما قح

 هب 'ج صفح ىبال ناي فطع عف رلاب 6 رع ) هلوقو هنع هللا ىطر هتينك

 دقو عباتلا نم لضم دق ناو حاضي الاو صفح ىبأ ند دارملا حاضي ال

 نم دوا عباتلا نوكي نا مزلي ال ذئنيحت عوبتملاو عباتلا ىىوم نم لصح
 نمو ةلاسصالاب لومعملا نم ىا.( تالومعملا نم انرك ذ ام عومجت , عوبتلا

 ليصفتلا عب لاجا وهو ةكلذف هيف ءاسفلاو ( نوثلث )ل ةيعتلاب لومعملا
 (بارعالا ىف ةلاسرلا ءازجا ىه ىتلا ةثلثلا باو:الا نم ىا ( ثلاثلا بابلا )

 هتعخ وا ىا هن عا لاس حاضيالا هانعمو برعي برعا نم ردصم هلصا

 ةرق 1 مسال هفص هناذ ناكم مسا برعملاو ةروريصلا وأ هب دعتلل هنزيخو
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 "ىثلاركذ ىلا قودنيو عماسلا رظنني ديز بلس ليق اذا هناف ( هبوث ديز

 هب طيح ام ىلع لم لب هتاذ بلس هنا ىلع لمح ال هتاف هنع بلس ىذلا

 هنا ىلا ةراشا خلا رظتنب ثيحب هلوقو هو امن اهثريغو هر وث وا هدلج نم

 رك ذ ىلا هفوشنو عماسلا راظنتا هيف طرشي لب هسالملا قلل هلك |

 ةسبالم امهن8 نا عم لاتشا لدم سيل همالغ ديز ىتءاج هلوق ناف ىتاسثلا

 ديز ىتءاح ركذ دعب همالغ ركذ ىلا رظتنت ال سفنلا ناذ ةيكولملا و ةيكلاملاب

 ىلا لدبلا ةفاضاو طلغلا لدن عبارلا و ىا 6 طلغلا لدب و ) طلغلا لدي وه لب

 ملكنملا طلغ هبيس نوكي لد ىأ ببسلا ىلا ببسملا ةفاضا ليبق نم طلغلا

 1100 اراج الحر تاز وش انئلط :.هنم لدتملا ركش نأ 0

 انايسن عقو ناو ادصق عّمب ال ىا ( لبب هنودرو لب ءاحصتلا مالك ىف ل طلغلا
 حراشلا هب هبسن امو فطعلا قيرط ىلع ةمارمضاالا لب ظفلب هنودرو

 ناك ءاوس ىا اقلطم طلغلا لدب ىلا اعجار ناكنا عّمب ال ىف رسما رييضلا نا

 ريغ هنم ”ىشال هناب ركحلا محدن الف احن رص اطلغ وا انايسن وا ماهيالل ادصق

 اعجار ناكن او هماسقا نم تفرع اي هضعب عّمب هنال ءاعصتلا مالك ىف عقاو

 مهمالك ىف مق ةاو ريغ هناف عقبال هلا هل وق صيف احن رص طلغلا لدبلا ىلا

 ةرابع رات نا هجولاف لاق مث ماهمالل ادصق عقب ىذلا مسقلا ذئنيح قب نكل

 لدي نكي مل نا هنا ىنعي طلغ لدبف الاو لاق هناف ناحمالا نيم ىف ىا ىواضببلا

 مم الك ىف عقو» اوس طلغلا لد, وهف لاقشالا لد, الو ضعبلا لد. الو لكلا

 لاقشالا لدبب الو ضعبلا لدبب الو لكلا لد, سيلام هدنع طلغلا لدب ينم الوا
 ىلا ردصملا ةفاضا لبق نم فصولا ةفاضاو 6 ةركنلا فصو بجو )

 هلوقو ةركنلا ةفص وهو ةلدبملاب قلعتم 6 دف رعملا نم ا) هلوقو هل وعفم

 لمجي نا ديرا اذا ىنعي عونلا نابل قلطم لوعفم بصنلاب ( لكلا لك )
 كالت فيص ون بحي لدبلا ماسقا نم لكلا لدب ةفرعملا نم الدب ةضحلا ةركتلا

 هذه ىف ةيصان ناف © ةبذاك ةيصان ةيصانلاب ىلاعت هلوق وحن ل ةفصب ةركتلا
 هنا ىلا ةراشا ذه ىفو ةفرعملا ةيصانلا نم الدب هعوقول ةيذاكب فصو ةيآلا

 بجو ماو تعنلا ىف ايريكذتلاو في رعتلا ىف هنم لدبلل لدبلا ةقباطم مزاي آل
 لدبملا نه فرسشا نوكي نا هقح ناك ةبسنلاب ادوصقم ناكامل لدبلا نال كلذ

 ىتح فصوب نا بج و ذئنيحف َدقرعملا هئم لدبملا نم سخا هتراكن نوكيف هنم

 | صتخا امئاو ةضحلا ةراكتلا نم هيفامل اواح نوكيل ةيصصخم ةركن نوكي
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 لدب نيبو هئين قرف الق بارضالا فرحي فوطعلا اماو هئم دوصقم ريغ

 هيحوت ىف ا امل مهنا ىنعي كرادتلا هجوىالا ءاىصعلا دنع ريتعملا طلغلا

 ةثلث طلغلا لدب اولاق مهنا لب فطعلا قيرط ىلا اومزع ىهطلغل عفدلا

 ىتدالانم قترينا هطرشو طلغلا ماهيامث دصق نع هنم لدبملا ركذ ماسقا

 نا تدرا اذااك رص طلغو سعت رديدنه وح ءدب لد ىع“لو ىلعالا ىلا

 ا لإ لاسألا قبسو ذوصقملا نايسنو:لحرنا كناسل :قيسف راجع 0

 مهمالكف عقو ن او ءا_ىتلا مالكىف ناريخالا عّمبالو كرادتلاو ركذتلا مث

 لاق مث ناحصمالا نع حراشلا هلقناذك لس هيف طولغملا نع بارمضالا هقك

 فطعلا عونىف الخاد ىنعيابارنضا ريصيفلب نودنزب ءاكك#اذ اضيا هنغ القن

 ىا 6 هماقاو )) ىهتلا طلغ لدب ريصيف لب نودزبال ىاال طاسواالاو

 ادب بخ عفرااب ( لكلا لد, ) هلوقو ءارقتسالابىا 6 ةعبرا ) لدبلا ماسقا
 لكلا وه لدي لوالا مسقلا ىا ةئاب لكلا ىلا لدبلا ةفاضاو فوذحم

 0017 ١ ةةلج (رحاو لعاودص ناز هلوقو هتملدبلا وهو (لكلانمو
 لكلا دب وهفدحاو 7 لعهنملديملاو لدبلا قدص نا ىا قيسام هن رقه ٌؤازج

 ريتعملاودحاو صخش لعاةدص كوخاواديز ناف(كوخادب زىتءاح وحن ) لكلا نم
 نيد واستموا نيف داّريمان وكي ا ا ا ا الطط | لكلالدب ىف

 ىءاج وحن نيب واستموا رشي ناسذا ىتءاح وهن نيفدارتم اناكوا لاثملا اذهىفاك

 ضعبلا وه لد.هنم ىناثلامستلاو ىا (لكلانم ضعبلا لدي وف قطان ناسنا

 لول دم نم ءزجىا ( هنملدبملا ءزج ) لدْيلا للدم.« نكنأ )لكلا نم
 لدبو 0 ادنز 0111 و ب نهذل اى از 20 ناك مج راما 3 هنم لدبملا

 لاقشا بلاغلا فهبدس نوكي لديىا لاقشالا لديهنم ثلاثلا و ىا ( ”ناعإلا

 فاك اذّكو رخآ اًئيش نوكي نفسا ضعبىف ناكناو رخ الل امثدحا

 هنم .لدبملا نيبو لدبلا مسالا نيب ىا ( اهني ناكنا ) ةيعشلا هجوىف

 سفن ىا ( سفنلا رظننت ثيح ) ةّيزملاو ةيلكلاريغبىا 6 ام#ريغب قلعت )
 (ىتاثلا ىلا قوشتتو إل هلوقودنم لدبملاركذ دعب ىا(لوالارك ددعب ل عماسلا
 سفنلا ىلا عجار هتحن ريتسملانال ثينأتلاب قوشتتو لاق اماو لدبلا وهو
 ثنؤملا رهاظلا ىلا دنسا اذا اما و هثين أت بحب ثن ؤملاريعض ىلا دنسملا نا تفرع دقو

 طعنم اذه لعلو رظتن ىف ناك ل اك ردت ىف مف قيقا ريغلا

 ةكساوح ) عا هللاو سكعالو راظتنا قوشت لكزال ماعلا ىلع صاملاا

 (دنن)

 ب
1 



 0 ريبسفت ىل 1 | رلظان مدقتنال ةلج نوكيف عابتالا ىف 7 ناي و ريسفت فطع نوكأ

 عوفرملا رمضل ارك | اذاو ) معا هللاو هنأس ىلا ارظان 0 ةلججو مايألا

 ازراب الضتم ناكءاوس ل اصنلا عوفرملا ريعضلا ديك أت ديرا اذا ىا ( لصتلا لصتملا

 لصفتمالوادك ١ ) هنيع ظفلب وا هسفن ظفلب ىا ( نيعلا و سفنلاب ) انكتسموا

 اديك أت عفو لاثملا اذهىف هسسفن ناف ( هندق وأ ةسفن وه برض ديز 0

 دك اذ ديز ىلا عجارلاو برض 2 ل عوفرملا ري 0 ابوئعم

 كسفن تنا تبرض وحن زرابلا لاثمو وهوه ىذلا لصفنملا ريمضلابالوأ

 هسفن برض ديز ٌريتسملا ةروص ىف ليق اذا هنال كلذ بجو امئاو كايعوأ

 لصفتع ال وادك ١ سللا اذه عفدلو هب ستليو هلرهاظ لعاف هسفننا مهوت

 لقحال هسفن تبرض وحن ىف هسفن ناف هيف سانتلا الف زرابلا ةروص ىفاماو

 ردسملا ةروص ىلع نزابلا ةروص لج ِدْنَكل ريخلا روهظ عم العاف هنوك

 لصفنلاب ديكأتلا ىلا كلذ جات الف لكو عج+اب لصتملا عوفرملا دك أتاماو

 نداعح الود ًانلل نينيعم نيعوض وم نيلفللا نذهنوكل هيف سامنلا ال 1

 هسفن ق سانتلالا روصتال اذك وهنعوهسفن فالح لعافلاب استلي ىّتح هريغ

 لضافلا نع لقن اذك نديك أتالا نان وكيال هتاذ ىنعم اناك اذا امهتأق هئيعو

 نالعافوا ناديك آت اما ىف سيلس استلالا ناب حراشلا هنع باحاو ماصعلا

 هللا كلذ ىف نيدنعم اناكله اماىف سائشلال لب عملا كلذ ىف امهنيعت زور

 ءانعمريغىف اموكل لعافلاب اسيتلي ىتح هيف نيذيعم ان وكيل وا ديك أتتل انيعتف

 بوصنملا ريمضلل نيديك أت اناكاذا امتاذ لصتملا عوفرلاب كلذ صخ امئاو

 هيف سانثلا الف كسفن كن تره وحن رورحلا رييضصللو[ كدت كش 0

 عباتلاو ىا (عبارلاو ) الصتم اموفرم اموك مدعل اضيا امهلمل هجوالو

 لاقي ”ىثلا نع فلما ةغللا ىف ( وهو لدبلا )ب ةسخلا عباوتلا نم عبارلا

 ىا 1 ةيسنلاب دوصقملا 0 حالطصالا ىفو هنم فلخ ىا ورع نم لدن كريز

 مول ثيحن عوبتملا ىلا بسن ىذلا “ىلا ةبسن ادوصقم نوكي ىذلا مسالا

 فرظ 6 هنود ) هلوقو ”ىث هيلا بسن ملو عوبتملا رك شيا كلذ دصَس

 عوبتملا ىلا عجار رورجلا ريهضلا و دوصقما ىف زيتسملا ريعكلا نم لا ردم
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 | ىذلا ممالا كلذ ازواحم ىا هنود هلوقو عباوتلا عي لماش ةبسنلاب هلوقف

 ْ عباوتلا قاب دوصقملا نات بارضالا فر< فوطعملا ادعام 0-_ دصو

 | عودتلا نوك طرشب عباتلاب دوصقملا صخ هنود هلوقو عباتلاو عودلاوه
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 اردو كاحار خال ةليلو كم اتدو 0 را ادتملا مولعم ناكماذا

 | ردقف اديك ان نوكي ىذلا مالا ىا 6 وهو )) رادقملا م ولعم اسيل امهنال

 يقولك الخف 1 3 اههالكو 0 ا عع ايو |ىهظمل قا 4 لتكلرو 100 0

 هلك ا خفلو 2 4 1 0 010 ةاك اظفلو لإ 16 ايقاثإ 0 1 ل

 مةثلثلا هذهو) ةمعلا داضلاب وا ةلم#لا داصلاب (عصبا وعتا 1 0 وعجاو)

 ىا « مدقتالو ب عجا افال ىا 6 عجال هك عّتباو و عتكا ىفو

 ىا 6 ركذتالو ) دعم تلمعتسا اذا عجا ىلع ىا 6 هيلع ) ةثلثلا هذه

 0 ( مصملاف ) عج 3 ريغل ىأ 4 هن ودب 0 هيلشلا| هذه لمعتستال

 دكؤيف هنئيعو هسفناما هنودب ركذتف ميصعلا ريغىفاما و ميصقلا لايعتسالا ىف

 |هتغيص قالتخاب اههثالتخاو ثنؤملاو 0 عمجأو ةيشئتلاو دحاولا 57

 قداح ثنؤملا درفملا فو هسفن ديز ىتءاح ركذملا درفملاىف لوقتف امهريعضو
 اا ثدؤملا دعت ىو اههسفنا نادرا قءاح رك ذملا ةسشيىو اهسفندته

 ثنؤملا عج ىفو مهسفنا نودزلا قءاح 1 عجج قو |_ييهسفنا د

 [يض ارد زاوح ايهصاوخنمو #3 هدنع هيلع سقو نهسفنا تاديعلا| ىاثاح

 ! 106[ زاك ماو هليعيو هين ليز ىءاح لوقت ةدازلا ءاننلاب

 0 نارا ل اجو امم الك نالجبرلا قفءاح ودا تملا امج دكؤي

 ه.دك ويف هلك اماو منا امهالك لوقت درفخ امهظفل اما و ىنثم امهانعم نوكل

 لوقتق هيلا فاضملا ريضلا قالتخاب فلتخو اقلطم عجباو دحاولا
 ىراوملاو مهلكدسعلا تيزرتشاو اهلك ةفيعكلا تأرقوهلك باتكلات أرق

 لوقت غيصلا فالتخاب عملاو دحاولا ههدكح ؤيف عججا اماو نهلك

 عجاوا هلك ا 1 تنس وح[ 4 .ىح . ءادحا:ق شافألا عمجا و لكظفلب

 نا روصت.ال عافجالاو ةيلكلانال ءاعج-وا اهلك ةيرادلا تيزشاون امكحوا
 هلوقنا ٍلعاو * امجديك الا ىف ةدئاذ نوكت ىتح ام«ئازتفا محدن ءازجا ىذىىفالا

 عابتالا ىنعملا ريسفت ىا ةيريسفت نوكتف ءافلاب ةيفاكلا محن ىف عقو مدقتالو

 اذه ىف اماو هيف لاكشا الف هعوبتم ىلع مدقت النا هناشنم “ىثلا عبات نال

 هلوتق حراشلا لاق اذلو هيجوت هجوبنا هيف مزايف واولاب عقو باتكلا

 ىلع عابنا ةثلثلا هذهو هلوق ىلع فوطعم هنود رك كن دو هيلع مدقتت ال و
 اا 1 ]1 ]1 ] | | | 1 1 1 1 1 10 1 1 1 10 02 1 1 02 2 2ز2ز2زةز2ز2ةز2ةز ز2ةذ 2 0 0ةز0 0 0 ز ز2ز0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ي يا



 ةسفخلا نه ثلاثلا ىا ( ثلاثلاو ) فطاعلا لبقام ةيلع لدن ردقم فر وا |
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 ديكوتلا حدفالانا حاولا رات ىفو دكؤيدكا نم ةنكاس ةزمح (دبك ًانلآ)
 حالطصالاىف هل لاش ىذلا ديك أتلاىا (وهو) ةغللا قرب اى ريرقتلا اهب” اًعمو واولاب

 رردنأك عودلا ظفار ره أ اخفل اهقدحا| 5 0 اذهل ناعتف إل عوبنل رشم

 عودنا اخفل ىا ( لوالا ظفللا وركن ) ىظفالا ديك أنلا 1 ( وهو ) هاك

 نسح وحن لوالا نز اوهرير كت وأ ديز ديز وحن ' لوالا نبع ريركش اما كلذو

 ( هفدارموا ) هلوقو ريخالا فرحلا ةقفاوم ريخالا ىف طرشش نكلو نسب |
 ىلع فوطعم رورحم وأ ربركت ىلع فوطعم مو اما وهو دودحلا مسقت
 لوالا ظفالا رركم امثدحا نامون ىظفللا دك الانا لوالا ىلع ىنعملا و ظفالا

 لوألا ائفالا 00 اههدحا نا ىناثلا ىلعو لوالا ظفللا فدارم ىتاثلاو

 نئفسمتسم فرظ ( لصتملا ريح“ لصتملا رمضلا ىف ) هلوقو لوالا ظفللا فدارم ركذ ىناثلاو

 ديزو انا تبرمض وحن لصتللا ريمدلا ىف مقاولا فدارملا ىا فدل ةفص

 ماكل نيعوض وم امج وكل هفدا م لب لوالا ظفللا رر 5 سدلانا طفل ناذ

 ءاوس ىنعي ( اهلك ظافلالاىف ) ىظفللا ديك أتلا عشب ىا ( ىرحتو ) هدحو

 درفملا مسالا وه انهه دارملا نكل تابكرموا افرحوا العف وا ادرفم اع“ ناك

 ىفرتتسملا ريعضلا نوكيناب هيلع الا قطنال جالطصالا ديك ألا نآل رركملا

 دك انلا وه ىذلا صاخلاا ربركتلا ىلاال ريركتلا قلطم ىلا اعجار ىرخي هلوق

 دك اننا نوك ةنيرقب ازاحم ءاعسالا عون ظا فلالاب دارب نابوا الطصالا

 نال فئصملا ص اًررعانع اباوج حرشلاىف هركذ اذ ذك كاد رفملانم روك ذملا
 دارملا وه ىذلا ىظفللا ديك أتلل لاثم (ديز ديز ىتءاح وحن ) هلوقف بجاملا

 لوالا ظفالا فدامم وه ىذلا ىظفللا ديك أتلل لاثم (تنا تبرضو) ًانهش

 ديك أتلا هل لابو ارركم نوكي ىذلا لعفلل لاثم ( ديز برعيض برضو ))
 0 الوحن رركملا فرعلا اضيا ديك أتلا لاّقيو احالطصاال نكل

 , ىلا ةرركملا ةلمجلل لاثم 6 متاق ديز مئاق ديزو ل ديز مال باوجىف

 1 نيلاثما لمعالا جالطصالا ديكأتلا قلطبال نكل و اضيا ديكأتلا اهل

 ىوتعم هنم ىئاثلا مسقلا ىا ىظفل هلوق ىلع فوطعم ( ىونعمو )) هلوقو
 ص وصخم ) ىونعملا ديدكضأتلا ىا ( وه ) طِقف عوستملا ىنعم ررش ىا

 ءامسالاب صتحم وه لب ىظفللاك ظافلالا لكىف ىرجال هنا ىنعي (فرانلا

 قافنأب تأر كا اممالاىف ىرحجالو اهريغبوا ةفاضالالاما ةفرعم نوكيت ىلا |

 نيعلاو سمنتلا ادعام ةركتلا ديكأت نوزوحيف نوف وكلا اماو نييرمصبلا |



 هه 1 ع

 زوحنال سيلب ةهبشملاام ربخ ىلع ورع ايهاذ الو انلوق انفطعو متاَس وا ائاق
 بصن ول هناف رخؤم أدّتبم ورعو مدقم ربخ هنا ىلع عفرلا الا بهاذ ال ىف

 ُمئاَش ىلع وطعم نوكينا ريدقت ىلع رجوا امت اة ىلع افوطعم نوكينا ريدقت ىلع
 اذهب دارملاوه اذهو ام مسا ىلا داعلا ريعضلا نع فوطعملا ولما اعنتمت نوكي

 هتوث بحي اقلطم هيلع فوطعلل تن مكح لك نا هب دارا سيل و لوقلا

 درفملا فطعال فانعألاو سكعلاب و ةركللا لع ذه ملا فطع زوال ىت عج فوطعلل

 فطع زوحبو )حراش 5 كذا قمم اذهو سكعلابو عومجا 0 ل

 رع و فال دحاو لم 0 ىلوم* ىلع دحاو فره نيئيش

 ةلكو دز ىلع ركب ةلك واولا وهو دحاو فرح فطع ثيح م ادلاخ ا

 اذه 1 امناو برض وهو دحاو لماعل نالومح* امثو ارع ىلع ادلاخ

 دحاولا ماقم دحاولا مايقو لماع ماقم متاَم فطعلا فرح نا قبسدق هناف

 ىلع ) دحاو فرح نيئيش فطع زوجي ال ىا 6« زوحب الو ) الع اح

 هلوقو نيلماعلا ماعم دحاولا موقنا هنم مزلي هناف ( نيفلتحم نيلمام ىلومعم
 تقوالا تقو لكىف كلذ زوحال ىا عرفم ءانثتسا  راملا مدقت دنعالا )

 091+ ]ذلس رخ ( ئأر لع ) .ةلؤقو هريغ ىلعامدقم راما لماعلا نوك

 اال 1 1!قاوح زل اهلوق و. نطمإ ىأر لع ناك زاوملا اذه ىا
 ورع هلوقو ىؤب رور/ راذلا ىلع فوطعم رملاب ةرحخخاو هلوق ناف ( ورم

 نيئيشلا فطع اذهو ىونعملا لماعلاب عوفرملا ديز ىلع فوطعم عفراا

 اذه ىف ناذ ىأر ىلع لاق امتاو نيفلتتملا نيلماعلا ىلومعم ىلع دحاو فر
 لك[ ناك 131: لأ زاوحلا مدع اهدحا ليهستلا حرش قام ىلع ل لاوقا 0

 00 اف رقم روزا ناك ءا وس فطاعلات فاوطعملا لضتا وأ راج نيلماعلا

 ةرحخاو قارعو ديز رادلاىف وحن ىف م ارخؤموا ورع ةرحغاو دز رادلاىف
 ورع ةرخخا الو نير زادلا ىفام وحن الب فطاعلا نم فّوطعملا لصفناوا

 هبسذ ىذلا وهو اقلطم زوحي هنا ىناثلاو ورع دعاقالو متاَش ديزام وتو

 ماشه نبا لقنو نييوخحلانم موق ىلا: ىسرافلاو ءارفلا ىلا :نجاملا نا

 نار 2 ميش طروتلا راوملاتلاثلاَو مهنم شفخالا نا ضعبلا نع

 عبارلاو بجاحلا نباو ىرشتلا لعألا مهنم موق بهذم وهو نيفطاعتملا ىف

 ةرخخا نا روكذملا لاثلا ىف اولاقو روهخباو هيوبيس بهذموهو اقلطم عنملا
 فوذحم فاضمم رورجي وه لب رادلا ىف ىلع افوطعم هنوكل هرج سيل

 (وا)
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 | رورجت ما رضملا ل لاق امناوا قاشلا 5 نيد مب انفلو لوالا ىف ءابلاد.عاف ىنه ىف ىف |

 ٠ راجل ةداماالب راح روردلا رهاشملا 3 فلمعلا ناف رورخلا ىلع لقيملو ظ

 | رخآ ةتكنل عض اوملا ضمبىف ديعا ناو ورعو ديزب تررم لونا زوكف
 ريمصلاىلا هدوجو ىف راملا جاتحا امل هنال هيف راملا ةداعا بجو امتاو

 روصتال هنال هدوجوىف راجلا ىلا اضيا رورلا ريبضلا جات>او رورخلا

 اههدحا لصتا لصتملا ىلع رورجيلا ريبصلا راصخال الصفنم هدوخاو دق

 فورح ضعب ىلع فطعلا ,هونف دحاوك اناكو لاصتالا دشا ىرخالاب
 اذه هيف سيل هناف لصتملا هعوذرم عم لعفلا فالخم رهوت دا ةبلكلا
 زوحيال هلاف اذه فالح لصفلا عم هيف فطعلا زوي اذلف لاضتالا

 نويفوكلاو نورصبلا فلتخا مث + لصف عمول و ضفاملا ةداما ريغب هفطع
 زوحيو رامتخالا ةلاح ىف ضفاحلاا ةداعا ريغب زوجي ال نو رصيلا لاق

 راعشالاب الدت_سم نيتلاملا ىف زوجي نويفوكلا لاقو رارطضالا ةلاح ىف

 ىا ( بحت ) ىذلا مكملاىف ىا ( اه هيع فوطعملا مكحىف فولعملاو )

 هلوقو مكملا كلذ زوجيال ىا 6 عنتمو ) هيلع فوطعملاىف مكملا كلذ

 ىلا عجار رورجيلا ريعلاو عزانتلا قيرط ىلع نيلعفلا دحال قلعتم (ه)
 بحي ىتلا لاوحالا ىه عتب و بج اهث هلوق نم دارملاو هيلع فوطعملا

 ريغلا ىلا راخنلاب وا طقف ريغلا ىلا. راثنلا هل اهضورع عنتم وا هل ضرعت نا

 فوطعملا ناكو لوصومل ةلص هيلع فوطعملا عقو اذا الثم هسفن ىلاو

 كلذ بحي اي لوصوملا ىلا لام فوطعملاف دجو. نا بحي ةلج اضا

 | نوكي نا بجي دعقو برمض ىذلا ىتءاج انلق اذا الثم هيلع فوطعملا ف

 دام دجوبال نا وهو هسكع عئمبو لوصوملا ىلا عجار ريم دعق ةلجىف | '

 داعلا بوجو بيسنال ورع دعقو برض ىذلاىتءاج و<ىف فوطعلا ىف

 | اضيا فوطعملاف دوجوم ببسلا اذهو ةلص هنوك هيلع فوطعلا ىف
 كلذك نوكيالف رخ الل عقاوريغ امهدحال ضورعلا ببس ناكاذا اماو

 | علتمم فيرعتلا مال لوخد ناف ثراحلاو هيلع انفطعو ديزاي انَلَم اذا [ك

 | دوجوم ريغ ببسلا اذهو فيرعتلا ىتلآ عامتجا موزال هيلع فوطعملاف
 |( اضبا نوكي ورعو هيلع فطعااذاو هيف ءادنئلا فرح مدعا فوطعملا ف

 نوكي هللادبع وحن هيلع فطع اذاو اضيا هيف ءانبلا بيس دوجول ايَنِبْم

 د زام انلف اذا اذكو انضم هنول يف ءانشلا بيق دوار رطل
 20 0 ل1 سلم 5
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 فاطعك ف طعلا نود 0 ولف لعفلا نم ءزلاك لصتملا لعافلا نال

 الصقنم ريهضلا كلذ ن وك رهظ لصفتع ثالذدك ااملو يا 1 ىلعدلك

 كلذن وكي هيلع فطعول هنالديك ًاتلاك لذ ىلع فطعلا زجب ملامتاو ةقيقملا ىف

 ىف اولاقق لصفلا دنع هكرت زاج امئاو كلذك سيلو اضنا اديك أت فوطعملا

 هجولا اذه فنصملا فعضو راصتخالا نسف ةالكلا لوطي ذئيح هنادهجو

 هلوةىفاكدحاو فر عقبدق لصفلانالف ال واامارظن هيفو لاقف ناحمالا ىف

 نءجراخ بجاولا نعىنغي قح هبل وطلال وصح لوقلاذ * ان ٌؤابآ الو * ىلاعت

 فركف ىقامحم#ا هوركذ ام ىلع راصتخالا نالف اناث اماو فاصنالا

 لقا ةباكب لضصفلا نالف اثلاث اماو ناحرلا نع الضف بجاولا 00

 حراشلال او ىهتنا ىنغيالامت دبك تلا ف ركذام ناك ىئكامل ديك أنلا ن

 © لظحلءريغوا ديك ًاثلابلضتلا اومرلا مهنا هجولاذ 0 0 دعي

 هلالعتسال ةيزم ض راعيف هعودشم نع دعبلاب عباتلا ىف ناصقنلا لصفلاب ىا

 لقتسملا ريغ ىلا لقتسملا فطع زاوجىف لصفلا مهمازرتلا نا هلصاح ىهتنا

 لصح دعبل هلالقتسا ةيزم لباَش ناصقن لقتسملا فوطعملاف لصحأ

 ناصقف ةصقانلا ف هيلغ قوطعملاو قوطعملا ىوابسي تح لضفلاب

 ذئيك هعوش نع هدعب فوطعملا ناصقنو هلالقتسا مدع هيلع فوطعملا

 ةيناثلا ةروصلا ىف امهريغبوا ىلوالا ةروصلا ىف اميهديك أت اما هلصف بجو

 ريغ ءزج هلا نظام ناب مالعا ىهو ىرخا. ةدان. ديك أنلاب لصفلا نكلو

 لدبلاْنا لّيق ناف * ”ىث نم ءزحن سيل لقتسم هفداربام نال هل ىف سيل لقتسم

 طرتشا إف فورالاب فوطعملاك ديك ًايلاو هلم ناسلا فطعاو :ليضتملا نم

 لقتسم ٌفوطعملانا ةثلثلا نيبو هنس قرفلا ائلَق * لصفالب نابلاو لدبلاو
 لقتسم ريغ اهنكل اظفل القّتسم تناكن او اهناف ةثلثلا فالح ىعمو النفل

 اذك فوطعملا كرت زوحبالو دوصقملا ةدافاىف ةثلثلا كرت زوحي هنال ىتعم

 1 مما ىلع ا) ”ئش فطع درا اذا ىا ( فطع اذاو ) حرسسثلا ىف

 نم هيلع فوطعملا رج ىذلا راملا ةداعا بجو ىا ( ضفاخلا ديعا

 3 لاشمو 6 ديزيو كب تررم وحن ) لوالا لاثم فاضضم مساوا رج
 رعضملا ىلع هفطع كيرا لوالاف ديزن ناف ( كنببو ىئس لاملاو ) هلوق
 هيلا فاضملا ملكتملا ءايلا ىلع هفطع ديرا كنبب هلوةو كييف ىذلا رورجملا



 هه 1م -

 ظ هلو وأ لعورف مكحلا ىفذ وه ورع لبديز ىنءاجام هلوقنم

 درفملا فطع ىفاما نه قا اقام ىلع ورمل هنابثاو ديز نع

 ماقامومحن ىؤنلا دعب تاءثالل نوكي لوالا ىف تلمعتسا ناذ ةلجلا فطع ىفوا

 نكلدبزىنءاج وحن ىف ىناثلا ف تلمعتسا ناوال ضيقن نوكيفورع نكلديز

 هلوقو لب ريظن نوكيف ءاح دق ورع نكل ديز ىنءاحام ون ىفو يحب ملورمع
 1 هردصم ىلا عجاررتت_سم هلعاف بئانو لوهجم لعف (فاطع اذاو)

 رييصلا ىلع فورااب فطعلا ديرا اذا ىا فطعب قلعتم ( ريعصلا ىدلا ىلع م(

 عوفرلا لاق امئاو ازتتسبموا ازراب ريمضلا كلذ ناكءاوس (لصتلا ةرذرا عوفراا)
 سيلهلاف لصفتملا عوفرملا نع ازارتحا لصتملابهديقو بوصنملا نع ازارتحا

 ديك أتبحي ىنعباذا باوج (هديك اتبحيل هلوقو طرسش اههتلع فاعلا ىف
 ريمصلا ىلعديز فطعءديراامل هناف (دي ز وانا تبرمض وحن لصفنم ) لصت لا كال

 فدا هنافاناوهو لصفنم ريضلا هذدك اكبرَصف لصتملا زرابلاعوفرملا

 ّريتسملا لاثم اماو زرابلا لاثم اذهو ملكتملا ىلع امه* لك ةلالد تبرم ءاث

 بحجباممو كجوزو تنا نكسا ىلاعت هلوق اذكو همالغووهبرض ديز وحنف
 امدقم نوكينا بحي طرشلاف هؤازج بحي هلوقو ط رش فطعاذا هلوقنا ععينا

 هيف رسسلاو فطعلا ىلع مدقم ديك ألا ناذ سكعلاب انهه ممالانا عم ءازللا ىلع

 جراملا ىف هدوجول اطرش ءازالا نوكي ءارحلل ةّياغ ةلع ناك اذا طرمشلا نا

 هنافج راحل بسال نهذلا بسك ابدس هنوك ءازحلابب دس طرغشل نوك ىنعمن وكيف

 ىلا مت اذا + ىلاعت هلوةك ةدارالاب هلثمىف ”ط رمشلا سسف اذلو د سكعب جب راحلا ىف

 مكهوجو اولسغاف ةولصلا ىلا ماذا ةقيةلا ىف هانعف + ركهوج واول غافةواصلا

 هديك ئ فاعلا ليقوا الوا تو ماعملا اذه ىقهانعم اًضياو ةماقالا لبقوالوا

 حراشلا ءرك ذام صوطم |ده هيحوتلا اذه ىلع دويقلا هذه ىلا جاتحال نكل

 ىا (لصفإل هلوقو هلفرظو بحي: قلعتم غرقم ءانثتسا (عتين او هلوقو

 000 سد 266 عوفو تقول 0 نأ د ديكأنلا كاذ بدك

 جباوسليلق ا ليلقتلا 0 لصفلا هدي لس ملو لصف

 : 00 ىلاعت هلوةك هدعب وا فطعلا فرح لبق لصافلاك لذ

 لهادنع تف ريغ بيكزتلا نوكينا بوجولاب دارملاو الب هلصف هيف ىك هاف

 ظ كلذ سمج وامناو 0 0 :* نوكي هكز كر دكا ليعتسإا ولهئاذ برعلا هع



 هه 18 قمع

 عممجلل ىهو (واولا) ةرئثعلا فورأا كلتىا (ىهو) للاومثهللاو وحو

 عم عمجتلىه و عمن وإ خارتوةلهمالب بديلا عم عمجلاىهو مءافلا و) اًعلطم

 قرفلا نكل ةلهمب بيترلا عم عمجملا اضياىهو (ىتحو)إ خارتو ةلهم بيتزا

 اضياو ماهيلع تلدىتلا ةلهملا نم لقا ىيحاهيلع تلدىتلا ةلهملا نام نيد و اهني

 ىوق ءزج ىتحم فوطعملا نا اضياو ةيجراخ مثىفو ةشضهذ ىت>ىف ةلهملانا

 جاخلامدق وحن هنم فيعض ءزجوا ءايدنالا ىتح سانلا تام وحن عومتملا نم

 ةباغلا ىهو اهعض و لصا ىلع لامعتسالا صعب هيف لمعتساامناو ةاشملا يح

 توملادانسا ناف ةوقديفب اهفعضاوا هنازجا ىوقا ىلاىهتنا اذا عومتملا نال

 جاخم !ىلا مودقلا دانسا اضياو سانلا فرسشاىلا هتاهتناب ةوقديفي سانلا ىلا

 تفرع اي ةيجراخال ةنهذ انههةلهملا نوكيامتا و رهفعضاىىلا هناهتناب ةوقديش

 هلوعت ىلع اهفعضاوا هلازجا ىوقا ىلا هناهتاب لعفلاةلالد هنم دوصقملا نال

 سفن ىف عباتلاب ةلهم دعب مث عومتملاب الوا هقلعت ىلع لدي هناال لكلا ءازجا عيجج

 رومالا وان. مالادحال ةثلثلا هذه «ماواماوواو) حراشلا هلصف اذكم الا

 قرفلا اماو ةثلثلا نيب كريشملا ىنعملا وه اذهو. رلكتملا دنع نيعم ريغ امه

 فالخ هدنع نيعلل ذئنيح نان وكيف ليصفتلل نايحيدق اماووا نا وهف ةثلثلا نيب

 توين ءاه# لمعتست ىلو الاف ةعطقنموا ةلصتماما ىهو اقلطم ماهبالل اهنافما

 ورمتما كدنعديزا لبق اذاذ نييعتلا بلطيف نييعت الب ملكتملا دنع نمالادحا

 ورع لاعبوا ديز لاقيف امثدحا نييعتب هنع باحلي البالو من هلع ناجي زلف

 ورعالو ديزاللاقيفامهيفتب هنع باجي وا ورعودنزلاقيف اههيأك نيبعت باجي وا
 لي وةزمها نييواستملادحا ىليناب اريدقتولو ةزم#ل ةمزال ةلصتملازا اضياو

 ىناثلا ىف كشلا عم لوالا نع ردا ةناثلاوءا فوطعملا وه ىذلا رخ الا

 ديزاوحن اّضرا ماهفتسالا ىف لمعتسا و ءاشءا لبال اهنا وح ريمللا ىف لمعتسيف

 ورعال دز ىتءاجوحن لوالل بجواامنل ىهو (الو) كدنع 'ورمع ما كدنع
 هدعب ئحن ىا باحيالل ةمزالال نا ام68:قرفلاو بارنضالل ىهو (لبو)

 قئلادعإ و ورع ليديز ىتءاح وحن باحيالا دعب ليعتسيف لياماو ىئنلا دعبال

 فرضل ناك باحيالا ديب تيعتسا اذا ىهو ورع لب ديز ىتءاحام 0

 تامعتسا اذااما و قافتالابىناثلل هتايثا و دنع توكسملاكهلعج ول والا نع مكحلا

 ى اك هنع توكسملاك هلعجو لوالا نع نزلا مكح فرصل نوكي ىئنلا دعب

 دوصقملا» رخآ ىأرىلع هدعبامل هتاماو لوالا نع هفرصصلو ىأرىلعتايثالا

 (هلوق نم ) ل



 5 املأ --

 أ هنن نيدوهعملا مللاو قوسلا:اضيا هيداربالو ملا لكءاّرشاب الو قود
 ف 0 ربو هلوقةروك ا رادللادهعلل ني رقال
 ظ نكل ءادنلا فرحتي فرعملاو ماللاب فرعملا ساحل عونلا ىاماللاب هلوق ىلع

 | نوكي نيعم هبدصش ملاذا هناذ (لجراب وم نيعم هءيدصق اذا) لب اقلطمال

 | الحم بوصنمو هب عفربام ىلع ىنبم لوالا ىف وهو الجر ايوحت ةركن
 فرعملا ف لخاد هنا نومدقالا عزو النفل بوصنم وه ىتناثلا فو

 ' مهكلسم فنصملا كلسي ملو لجرلا اهيااي هلصا نا ىلع ءاش' ماللاب

 | عونلاىا (سداسلا عونلاو) القتسم ةركذ اذلو نرخآتملا كيس شال لإ

 أ (ةسنخلا هذه دحا ىلا فاضملا ) فرعملا مسالا ةتسلا فراعملا نم سداسلا

 اذهو ةفاضالا عونل ناِمو فاضلل قلطم لوعفم ( ةيونعم ١ ةفاضا ) هلوقو

 «ديز مالغ وحن ) ةطساو الب ةسجلا دحا ىلا فاضملا وهام اههدحا ناعم

 فيضاف اضم ىلا اناضم نوكيناب رخآ فاضم ةطساون فاضملا وهام رخآالاو

 ىففاضملا لغوت منا اذه نكلو دز مالغ دب تذخا وحن ةسجلا دحاىلا

 ١ اضيا ةفرعم نان وكيال ةفرعم ىلا افيضا اذاامتاف ريغو لثم ظفلوهو ةيماجعالا

 ةكرطلا وحن رخآ دض هل سيل ىذلا نيدضلا دحا ىلا ريغ انفل فيضا اذاالا

 ١ ناتفرعمامهناةورعلثم ديزوحن رخآ هلنكيمل اذا لثم ظفل اذكو نوكسلا ريغ

 هناذ اهدارفا نم لك ىلا ةفاضالا دعص مالكلا اذهنم مزايالاضياو ةفاضالاب
 ظ ةيونعلاب ةفاضالادبق امتاو اذام ائفلىلاال و ءادنلاب فرعملا ىلا ةفاضالا ممدنال

 ىناثلا عباتلا ىا (ىتاثلا و) اهررعتالا ديفتال ةيلظفللا ةفاضالا نا قبسدق هناف

 ناببلا فطعنع ازا ريحا اهم هديقامنا و(ف وراي فطعلا) ةسجخلا عباوتلا وتلا نم

 ا عبابتلا تاذ ن كلذ نيب ىا ( هنه طسوت . عبات ) فورملاب فعلا 0

 ىا © ةرشعلا نررلا نيل 0 عباتلا كلذ هعودشم نيب وىا (هعوشم نيب وز

 واولا هنع يرحل ه.ديقامتاو فطعلا درجت عضو ىتلا ةريشعلا فورطادحا

 اهلوالاة يرق نم انكلهاامو * ىلاعتهلومك ف وصوملاو ةفصلا نيب طسوتتىتلا

 ةيرق ةفص اهنا ىلعالحم ةرور## ةيمساةلج- باتك اهاهلوةنآل + مولعمباتك
 ناكول هنال هيلع اهفطعلال اهفوصومل ةفصلا قاصلال امه واولا تلخدو

 عامتجاموزلل عنتمم وهو دحاو راشتعاب ةدحاو ةلكىف نيعباتلا عاقتجامزاكلذك

 ةدراولا ءافلا هنم جر اذكو قوصللاواو اهل لاّقبو دحاو رثا ىف نيرثؤملا

 هللابف هللابوحت ءاقترالاو جردتلا درحملب فطعلاس يل هنم دوصقملاو ديك أنلإ



 1 ام ا

 هريغو لقاعل نوكي نا زوجي ىتاثلاو لوالاف ا نم ظفل 0
 بلاغلا ىف لقاعلا ريغلام لمعتشسا و ازاحم هريغل و َةَقيَمَح لقاعلا نم لمعتسي نكل

 هلاح مهب ىذلا ىماللو لقاعلا تافصيف اضيا لمعتسإو اليلق لقاعالو

 «ىاو) 200 ريك ذتلاو عملا و ةشتلاو دار ارفالا امحف ىوتس اضياو

 ىا 6 ماللاو فلالاو ) 1 6 ةياو ) رك ذم ىا لوصوملا دحاو ىا
 هلوقو ديعبلاوا 5 رهْلا] ١م هليقأم ىلع فوطعم وهو ماللاو فالالا عوج

 مسا ىف ) نام اكلا ىا هفص هنا ىلع رتسم فرظ ( لوعفملاو لعافلا مساىف

 د فلالا ىا ةفص دعب ةفص 06 ىذلا ىنعم )ب هلوقو ( 1 لعافلا

 ىئنععوا ىا © كلاولا لإ انكم ايقلوخ دم ناك اذا ىذلا ىنعم اهعف ناس اكلا

 اولا رف ةسلا فراعمللا نه ىا ( نيناملاا عو عونلا 1١و ) انؤم ناك اذا ىلا

 هعسامم ( دهعال ناك ) هلوقو مدقم ريخوتسم ىنعم ( ءاوسإ هلوقو ( ماللاب

 وتسم 000 ديم انك رقما لدرو ان قم خو

 ( سنحاوا )) هلوقو دهعال لاثم ( لجرلا تمر 5 اذ لجر ىتءاح وحن هلوقو

 سجل لاثم © ةأرملا نمريخ لج رااوخ ل هلوةودهعلا :هلوق ىلع فوطغم

 اهبريشااموهو قالطالا دنع رداشلا وهو جرام ادهعلا وه دهعلانم دارملاو

 هنان اما عماسلاو ملكتملادنع ةمولعمو اهلوخدم ةيهام نم ةئيعم ةصخ ىلا

 ىنالاك رك ذلا سيلو ىلاعت هلوقىف امانعم وا لاثملا اذهىف ام النفا هركذ مدقت

 اركذم ناكاذا الا ملصيال رمهسملا ف رردلا نال اررحم هلوقب ركذلا مدقت هناف

 موهفم ىلا اهبريشاام سنملا نم دا ا وحن راصحت الا ةئيرش اماو

 نعح ىف هدوجو نع رظنلا عطق عم سأ ذملا موهفم سفن هب ديرا ناذ اهلوخدم

 دارذالاهلك نعد ىف هدوجو ديرا ناذالاو ةَقيقللا مال كالذ ىعسي دارفالا

 ةنيعملا ريغلا دارفالا ضع 0 ْق هدوحو ديرأ ناو قارغتسالا مال يع

 * رسخ ىنل نادنالا نا + ىلاعت هلوةك قارغتسالا لاثخ ىهذلا دهعلا مال ىعسل
 هلوش ءانثتسالا ةئرش اذهو ةناسنالا هنمكق دحو ئذلا دوجوملانا ىا

 ىا هللا ّرشاو قوسلا لخدا و ىنهذلا دهعلا لاثمو * اونمآ نيذلاالا *

 0و كارل ام رشا وا ىواسلا موهقم هلع قلظن ةنكمالا نم اياكم :لخدأ

 قلعت.الو هيف لخدمال هناذ موهفملا سفن هنم دارملا سلو هللا م وهم هيلع

 لكل وخد ميال هناذ دارفالا لك نعض ىف ىذلا موهفملاالو ءا ريالا هن



 هه االو تح

 ءايلاو ءاستلاب ( ىتاوللا ) ىتلا عملو ىا ( اهعمبو) راو بصنلا ىتلاحىف
 ءايلاو ةزمهلاب ( ىناللاو ) اهمءايلاو ءاتلا فذحت ءاجو واولابو فلالادعب

 "ئىرق دقو ةروسكم وا ةنكاس ءادلا تناكءاوس ةزم#انود ءابلاب لاب ( ىاللاو)

 فذحت ( تاللاو ) هلبق واو البو فئالادعب ءابلاوءانلاب ( ىتاللاو )امج
 بابلالاِبل حراش نع لقنو ءايلا و ةزمهلاب ( ىتاوللا و ) رسكلاب ءافتكا ءايلا
 | ىتلو ىذل ىلع لخد ىذلا ماللاو فلالان ا عا + عمخبا عجب نيريخالا ناب

 فلالا نم سيل هشيرعت نا عم لوصوملاىف تديز امئاو عاج+الاب فيرعت فرح

 تافضلا مكح ىف لوصوملا نوك وةراشالاو راعصلا ىف دزب ملو ماللاو

 افشل ةفرغملاو ةركنذلا افصو عقيف افاصوا هعوقوىف رصانك ةقتشملا

 فلالاب افرعمالا نوكتال ةفرعلل ةفص تناك اذا َةقتشملا تافصلا ودقتشملا

 ةيلصافةيئاثلا ماللا اماو ةفص ناعشالف ةراشالا ءامما و رئاهضلا اماو ماللاو

 فيرعتلل ماللا نيب ةقراف تديز نييفوكلادنع ةدئازو نييرصبلادنع ءايلاك

 مث طقف لاذلا وه ,هدنع لوص وملاو لصالا ىف ةنك اس ىه ىتلا لاذلا نيبو

 اذه ماصعلا لضافلا ضنر, ملو ءايلا تدلوتف هتريدك تعبشاو ترمسك

 نوكي اذه ىلعف ىهبتنا دهاشنع الضف ةبسانم هبلح الام اذه لاقف بهذملا

 اهسأرب ةلك ىهلب هنم ًازج ىل والان وك مدعل ا نأ

 | ةدحاو مزلد تدتكف لصالا اذه نع لدع هياكلل هقرو اهنوكل نكل

 هلوقو اذ ظفل لوصوملا دحا ىا ىذلا ىلع فوطعم ( اذو ) هلوقو ةددشم
 ْ هلوقو أمدعب عفاولا ىأ ةقرعملا قلعتملا ردقت ةهفص رسم فراظ ( امدعب )

 ةعوضوملا ةّساكلاام هلك دعب ىاام ةفص اضيا رقتسم فرظ ( ماهفتسالل )
 ظ لك باوج ىف زون "ىم ىا ىئعم وأ ىذلا ىئعم اما ام ةلكو ماهفتسالا ىنعمل

 تدراف ىذلا ىئعم تناك ناو تعض ادام دات لف بسسينلاو عفرلا |ميهنم

 ريخ هتعنص ىذلا ريدقت عفرلا ريخ ظفل ىف زوحي الثم اريخ كلوب بيحت نا

 لعفلل لوعفم هلا ىلع بصتلاو هلاربخ باوللا نوكي نا ىلع ف وذحم

 لوالا نوكل نكلو ا ريخ تعنص .ىناثلا ريدقتو ريخ وه لوالا ريدقتو |

 بصنلا ناك ال ومفم ىتاثلا نوكلو لاؤسلا قباطيل ىلوا هيف مفرلا ناك أدتبم

 ظ ىلا ©( ةدحاولل ) ىتلا طفل و ىا( ىتلاو ) هريغلو هلالماش هد رهم ناك ناو

 ١ نتتالاو مفرلا ةلاحىف ( ناثللا ) ةدحاولا ىنأل ىا ( اهانثلو ) ثنؤملا درغملل
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 مولعم نوكي نا الضف هيف مكحال هناف درفملاىف اضنا دجو.الو هدارءا دعبالا

 انلق اذا هناف فوصوملاو لوصوملا نم نيب قرفلا طانموه اذهو عوقولا

 وهف عماسأل مواعم برضلا عوقو نا دعيعا نأ ملكتملاناف هنارمط ند تيعل

 ادع نو ءانآ كيرتض عوقاو تلع ئذلا ناسنالان ا ةانعم نوكم لوضصوم

 كلاب ور ضم اناسذا تيقل ىتا هانعم نوكيف فوصوم وهف هلمولعم سيل هنا

 ىنيمامدلا لاقو روهثملاوه اذهو هلامولعم ام# لك دارا دعب اناكناو

 ىذلا لثك * ىلاعتهل وقك سنملا ه.داريدق هناف بلان وه لب مزال ريغ دهعلاو

 ميظعت ىلا ادصق ةلصلا مهب دقو قع ىذدلا سنج ىا + معسل ام قع

 * ىوهلا بلغت ناو بلغا عطتسا ناف + عاشلا لوقتكح لوصوملا

 تيك الا ئدلا مهبلا لجرلا لثخ ىا + هبحاص بلغي تيقال ىذلا لك

 طبرلا ىفالصا ريعضلا نوكل اع لّس ملو باء ريكضانهه لاق امتاو حرمشلا ىف
 ىئيمامدلا لاق هفلخ و | ريمض اماليهستلا بحاص لاقو ةلصلا طبرىف ابلاغو

 تناو + نطوم لك ىف تن! ىليل برايا + هلوةك رهاظلا ه.دارملا هحرشىف

 ةاحملا نمو ىلعوبا لاقو هتجريىف ىذلا تناو ىا * 3 هللاةج-رىف ىذلا

 ىلوا ةلصلا ىنو ربما ىف هاري ال ا ا هرج ال نم

 0000 )السلا دامك ءام هلال ريصلاب شالملاريسفتو ناحمالاق.لاقو

 ناك اذا آلا انام نوكي نأ اشام ريعتلان وك ىف لصالان ا اضيا هش نا

 هللا ىضر ىلع لوق وحن بطاخلاوا ماكتملانع اربخ هفوصوموا هلوصوم

 لوصوملا نكيمل اذا اذهتلقىذلا تناوحن و+ هرديح ىما ىنتع”ىذلاانا* هنع

 الف كل ذك اك اذااماو بطاخلا وا ملكتملا نم دحاب هنع اربخم فوصوملاوا

 هلوق ىف نالكالذك ناك امتاوديز وه تناوا انالاق ىذلاوحن ةسغلاالا زوجي

 نيد املا بهوىذلامتاحانا وحن اذكوتناوااناب رابخالا نع ءانغا تلقىذلا

 تزاج نأ ريهضلا دجو اذا اماونيّناملا تبهوىذلا متاحانا هيف زوال هناف

 وهو الاددزب رضوتلق ىذلاانا وحرخ الاف الخ ىلعامنم لك ةلماعملا

 اذهىا فوذحلا ادبالربخ( دحا وال )هل وق وىذلا ظفل ىا( ىذلا ]لوصوملا ىا

 6ناذالا ) هلوقو مدقمربخ 6 هالو ) هلوقو رك ذمادحاوال عوض ومظفللا

 6 نيذللاو ) مفرلا ةلاحىف فلالاب ناذللا ظفل ىذلا ىنثللو ىا رخؤم أدتبم

 . لاوحالا ىف نيذلا )) ركذملا عبو ىا( هع و الرا و بصنلا ىتلاح ىفءايلاب ىا

 لقاعلاب ليهستلا بحاص هديقو راو بصنلاو عفرلا ةلاحىف ىا ( هثلثلآ

 (ناو)
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 ١ تل ىلا هن ريشا ام َلَف هلوخد مصب امنا هسبننلا فرح نافذ هلق هيبثتلا |

 دوج دنع اصتخع هبل قرح لوشد مدع نوكي نأ زوال هناا ١ ١

 نودلال اف ملل لوخدز زاح هاب بيجاوا ماللا نع لدبلا دوحو دنعال ماللا |

 ظ لصالاو مزللاب هفلاو ةشالا نون نيب لصف نأ دئنيح مزأي كنان اذه درو

 ةصالخ اذه ءاب نونلا لاداب كيناذو كينان ءاح دقو ةملكلا مامت دعب هةلوخد

 تكسلاءاه لاخدابو مملادددشنو ةثلثملا ءاثلا حف (هّئاماو) حراشلا هركذام'

 نونلا فيفحو ءاهلا مضب انه ظفل و ىا (انه وإ مث نيبو هنبب قرفلا ةنكاسلا
 نونلا ددشتو ءاهلا مح“ (انهو) هيلع هيبثتلا فرح لاخداب وهو (انههو) ١

 باطإللا فاكو ماللا ةدايزب (كلانهو) اضيا رسكلاب ءاجو ثك الاوه مكفلا و ١

 ناكملا ىلا ةراشالل ةعوض وم كلانه ىلا همئنم تاروكذملا ىا ( ناكللف)

 اهلامعتسا اماو ةقيقح تاروكذملا لامعتسا رصقل ةصاخ هلوقو ( ةصاخ )

 ةيفرظلا مزال وهف فيفضتلاو مضلاب انه ظفل اماو ناكملا ريغ ىف زوحف ازاحم

 عبارلا عونلا ىا ( عبار عونلاو ) امه ”ريغال ىلاو نم رملاب وا بصنلاب اما

 ةلج ةلصنم )ل لوصول ىا 6 هلدبالو لوصوملا زب ةف رعلل هنملا عاؤتالا نه
 ىتحو ةلخلا نم أزج لوصوملا ثالذ نوك مني ىتح ( عماسال ةمولعم ةيربخ
 ريخ ( اهيف ١) هلوقو عماسأل ةمولعم ةلخلا كلت نوك نم في رعتلا 120611

 ةفص ةنعمالا ةلجخباو رخؤم أدتبم ( لوضوملا ىلا كاع ريض ) هلوقو مدقم

 عماسال ةمولعم ةيربخ ةلج نوكت ىتلا ةلصلانم هلدبال ىا .ةلمحل ةغص دعب
 لوصوملا ىلا ةلجا كالت ريعطلا كلذ طبرا لوصووملا ىلا دبام ريع ىلع ةاشم
 هنافةن رقد وج ودنعىا ( ةئيرق دنع) ريعكلا كلذ فذح ىا ( هفذح زوكحو)

 نمأزجهن وكل ز وجنالاذ وايسنمنوكيةرقالب هفذح ناكولو ايسنم هفذحز وحال

 ىعمالال وصوملاا مدح ا ناعتش لوصوملانا لعاو+ ل وعفمريعض كاذ ناكنا وهلا

 سنملا ىفنلالو ةددشملا ةحوتفملاناو ةيردصملانا لم فرط الوصوملا ىتاثلاو

 قرا لوصوملاو هتلص وهو هريغب لوص وم ىع“الا لوص وملانا ام#ب قرفلاو

 ةمولعملاقامناو ماصعلا لضافلا نع حراشلا هلَقن اذكهءال وصوم هريغ نوكياف

 هتلص ن وعدم ن وكي نا وهدف رعم] وصوملان وكب دارملان ا ىلاةراش ان وكيل عماسلل

 ريغ عقا ولا ىف ناكولو كل ذكه دعتعا لكتملانا و ملكتلا لبق عماسالا د وهعم وام ولعم

 ١ فرعيال هنكل ركح هلناك ناو هناذ ءاشنالا ف دجوال اذهو هلمولعم ||

0) 
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 ( نيتددشم ) كنان ثنؤملا ةينثث ىفو كلناذ رك ذملا ةشن ىف اضيا لاش و ىا

 هداهم عبرالا تايلكلا ناوك لاخلا ىا عبرالا تايلكلا نم لاح ( ديعبلا) هلوقو

 ىئعملا ةدابز ىلع لدن فرحلا ةدايز 0 كالذو ديعيلا هيلاراشلل د[ ععسم ةغللا

 هاضترا ف اهنم رخا اهوحو حراشلا لعنو هيجوتلا َْق فاك هجولا اذهو

 ةفوذحلا ثنلالا نع ضوع ديدشتلا نا وهو قيمامدلا هة:بح“|و ىضرلا
 ةراشا انوكت نا ىغبن كلذكن اكول هناب ماصعلا لضافلا هدرو درفملا نع

 ديعبلا ىلا ةراشالا ىلع لدب فرح دئنيح قس هناف ديعيلا ىلا ال ظسوتملا ىلا

 نونلا لع مل نم نالاش.دق هنأ بهذملا اذهراصتنا قف لضافلا كلذ لاق 3 #*

 ىلع هحولا اذهل هلج مزاي ال هناي 35 بيجا 3 طسوتملاو ديعيلاو بيرقلا

 ماللاو فلالاك نيتّشاف دحاو فرح ديف نا دعبال هنا دريملا ريغ بهذم
 لو 9 زوحجبال مل 0 ماللاب دعبلا ةداذأ رس وح و لحو نع 7 هلظفل ّق

 لصان ا دربملا هلاق ام اهنمو فلالا نع هنالقنا عم دعبلل اديفم ديدشتلا كلذ

 لضافلا هدرو متداو انون ماللا لعج مث كلناتو كلناذ نيتددشملان انو ناذ
 فرحلا لعج هيف لصالان اذ ماخدالا باب ىف لصالا فالخ هناب اضياروكذملا

 دقو فيك عونمم كالذ ناب هنع بيجاو * كلذك سيل انهو ىناثلا لثم لوالا

 ءان لعج ثيح عمداو درطا لثم ىف لوالا لثم ىناثلا فرملا لعج دجو
 ىهو ةرورضلل انهه لصالا اذه نع لدعي هنا عم امه: الادو ءاط لاعتفالا

 لعج ىلا رطضيف ريغتتال ةمالعلاو دعبلل ةمالع ماللا وهو * ىتاثلا فرحلا نا

 هدرو* نونلا تافص نم ىهوىتلا ةنغلا ةي زم ةدافتسا عم ىناثلا لثم لوالا

 لوالا فرحا نوكي نا ماندالا طرش ناذ انهه مائدالا زوحيال هناب اضيا

 هذه نا روهشملا نال انهه روهثملا فالخ ىلع اذهو اكرم ىناثلاو انكأس

 فلخ اذهيو نينكاسلا ءاقلال رسسكلاب تكرفش لصالا ىف ةنكاس تناكماللا
 بيجاو#+ نينك اسلا ءاقتلال كب رحال فلام اكر مهن وكوهو ماندالا ىضتقمنال

 نال ديفم ريغ هنكل اسف نوكسلا ءاقب عم ماندالا زاوج مدع دارانا هناب هنع
 زباح ريغ هنا دارا ناو كيرلا دعب لب انكاس مادام هيلع ضرعي مل مافدالا
 ماللا اذه نا لوش نا نكمم هنا عم دمي ل ىف عقو هلثم ند عونمش كيرلا دال

 هل لب ىئيمام دلاو ىضرلا هنظاكدربملا دنع هيلع لوخدلا دنع انكاس نكي مل
 اال نوللا ناب اضن ةقر و ركل هكيرح دعنا هيلع لخذ هنا.لوق نا

 فرح لوخد مصبال ذئنيح هناف ماللا نم الدب نوكي نا مصنال ددشملا نم

 ادييدتلا)
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 | ةةاضالا ةيست ىلا دضتقا ناكل يسن تذصتؤلا ه1 سنتا نم ةينق# در

 ليقو ”ىثىلا ةفاضم نوكتال ةقرعلاو فراعلانم ةراشالارسا نال متمموهو
 مازدا لتنال اا هلع لفوع ام«ءامع رهاظل مسالا عوف و حانما ههجو نأ

 مقو لعحو لتاوحم عراضلان م رفكشلا ناؤ هتبعمإ مدعل رهاظلا 22

 رتل سوو اهه<اقع رهاظلا عوف و عاشمأ عم مس وه وتتسم ريع امهتحم
 هععالا للعاللد هلا دسلا نأكو هلا انتم نآك كا كش ريعمصَن أب ببجا وع

 ده حراشل فعضص و اهلع للد هك سي هين نضتامو ديت

 مالك لولو + ةيعونملا ةمدتملا تانثا انهه لطملا للعمزاللا نب ار
 طاخلاو اركذع ادرت هلا راثقا ناك اذإ ىإ (لاعف) اذه ىتآو دَسْلا لع

 درغم بطاح ناك اذا فاكلا رسكي 6 كاذ ) ىاكلا حي ( كان كانك
 امي- ناكاذا ( م اذ ) !َوموأ ناك ارك ذم هن ناكاذا ( اكان اوم

 0 نوكي نا لتحي (قاويلا انك و هفوقو اجوماسيناماضا (نك انا ارك
 ؟ وكف ةراثال 23 َّىط رخآوا ق بطاخلا راتعانم رك ذام لم هع دارلل
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 0 ل يعو نوكي ناو ءةراشالا عع اذنك قاذ نع دارللا

 كاد أعاد كاز 5 13 أكاد كاف ىا 53و !او كناَذ لاَح ناي ءالواو ناذ

 * *لط تعّوملا درا قو نكت؟ذ 3كاَذ ىتاَد اهكتاذ كتان اهتسنفو
7-7 0 2777 

 1 يعج كح كت اهم كل تعول ة ىو نكات اكان كاع م

 0 10 و 0 و مات 0

 رك دنا مع شا لام نام جتارا مع هنأ ةدارآ ىت متامآل هلال كد و
 كج 1 -ٍ ضحك عا ع 0-52

 تك ح تا ضعت رس نأ دارا م 6 لاذع وح إب رخ آلا نع نع ريع امدح

 75 2051 1 6-0 تك 11 و- -و لكلا - 8

 (تتتوا ) ءال واى ( و كحال ىتىق (لاَس وإ) لاَص ل مفكلا صعب ىف بوعذا نع
 ددقال لوال ا تفَدك كإ ءال وا قتاكآا لصاو كيت لوآلا لصاو

 نوكع نأ لح و ليهشلا قام ادع ىتثلا ى ءّرملا تقدحو َيتكالا
 نكل تكانت ءادتال ا نع الا تقدح و اتا عت "الاد ىل والا لصأ

 ءالا تك رح وأ اه َكِإَد طل ى قدح 1 و ادهع فلالا تقدحامتا و ليل
 َكَتَءوَآَد و نك انا كر حت لصالا وعون يك ا نا ذعتلا معدل كذاب
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 اف َدِزعلا ردَس نا ىلا جاتحا يلعلا ةءالع اذه ناكو املع فيرعتلا فرح

 نوتلاو فلالاب ىتاتل !نوكيو ةيلعلاو مس اتاي يلو |! نوكي ىح

 اذه ناممالا قى لانو ىّضرلاو بجاملا نبا ى آرادهو ةيلعلا و نيت رملا

 را 11) ةفرعلا عاونا نم تلاثلا عونلاىا (تلاتلا عونلا ول قحلاوع
 ىسىلاهر 4 ىعع لبع لد ءاعمإ ىا لولدملا 0 لادل ةكاص لبيك نع ادعو

 000 هرمصبم 2 - راخالا 2 ةرصاح ةسوسحم هللا وأشمل 3

 ةراغآلا ءاعنآىا قودحم ءريخو ادم (ىهو) هلو هلا كلذ وحنو ةنحلا
 1 1 ا 20 1 2

 ءاملات (نذوز عقرلأ ةهلاح3 فلالاب ( نادر د ئه َّى (ءاسملو
 - 5 ل -

 نأ ةداعلا نائءان لادلا تملك !ذ 2 1 1

 فلالا ِبَلَس اهنكل اضيا ثنّولل ىهو (ى

 ةعلابع ءاي دما بلش ءا ءات نع تولقع اذه ه 0

 7 803 دوصودنكا ةتكاس ءاه اذوا

 (56) تنؤلا ةبش ]

 امال و راشالا ءاحال

 ةراشالا ءاعمإ ىلع ن الخد الق ةسندلا فورح

 ميما ديار راسملا نا ىلع هسنتق ق جف ا

 ماللا عم محي -ال اذل و بيرعلا ىلا هم ريشاام ا

 اصت وزإ هذه وءالّؤهو ناذاه اذكو ( ادهوحم ) كلتاهو كلذ

 فرح قاكلإ انكي م دلل 6 ) راشالا ءاعمإ رخآ وأ ىا ( اهرخاواب

 امآو بارعا هلو مسا لعقلا لصتاام نان لعملاب لصت ىكآ قاكلاب ن

 لاح ىلع هسنتلل ىه لد لعتسم تعم هل سيلو فرح ةر راشالا ءاععأب

 هحو ى فلتخاو عمشلاو ةشلاو دارفالا و ثهاتاو ريك ذنلا نم فطاخملا

 ايهتسفينفلا .. )1 تيان مدعوه لش و امجاشةراشالا مال اعيان هل سح ناكمأ مدع وه لق ةرح هوك



 | نحت ) هدحو رلكتملا اناظفل ىا(ان1) ةبطاخحلاثن ؤملا عمجلا نتنا ظفل ىا(قناإ)
 ءدنلا اهثدحا نيبو سار , ائدلا ءادتاىف نا معا 0 هريغ هعم راكتلا نكت لفل ىلا

 ايهتنم بطاخملاب مث ملكتملاب ءدبلا ىتاثلاو ريغلا عم ملكنملا ىلا ءاهتنالاو بئاغلاب

 نافذ ىلعالا ىلا ىتدالا نم ىقرتلا ىلا رظن فنصملاكلوالا راتخا نذ بئاغلا ىلا

 بجاحلا تاس 1 نيرا بالا للا وه همدقكلا ّْ

 هب ل امي امي اريعدقو (لصتم) رورحم نيبو ىا رورو لل 0 ظ
 ايصان ناك نأ ول اهتم رورجش فاضم مسا وارج فرح هلمام ناكن اذ لماعلا نم

 هيلا فاضملا وا هل وعفم ريضلا له ريهضلا ىلا فاضملا ب راضل نا ىف فلتخا هناف

 | ممرض ام رض اه رمد هن ريض وحن )نيعسلا دحا ىف هبتشملا فئصملا جرداو

 | محفلاب 6 كير ) ةياغلاو بئاغلا لصتملا بوصنملا ريضلل اذه ( نوير

 ٠ ا 0 نضام

 ع ملاكات كل نيل مهل امه اهل ىا (ءرخا ىلا) هل نم اغا ل 00

 لصفنملا بروصنملا ىا ( وهو لصفتم تباوصتم عبارلا مسقلاو انل 1

 رسكلاب 6 كايا ) مح#لاب ( كابا ) بئاغلل اذهو (نهايا مهايا اههايا اهايا هايا )

 ١ هيعونب ملكنلل اذهو (انايا ىابا) ةبطاخملاو بطاشملادهو (نكاآ ميا كا

 ١ وه حالطصالا ىفو ةمالعلا نم هلبصا ( علا ةتسلا نم ىا (ىتاثلا عونلاو)

 | عضو ىأ 6 صخمت لع نام-أ وهو ) ىنزج ددئاو عضو هريغ هلوانتب الام
 صاحلاا عضولا ليبق نم نوكيف هريغل عض وال هنا هظحالمب صوصخم صوت

 هناي ظفالا اذه عض وىف ظحال هعضاو ناف (ديز وحن صاخللا هلعوضوملاو |

 ةرثكب هناف ديز ةرثك دريالو هريغ لواتتالو صخملا اذهل عوضوم ظفل ظ

 اهناو (ناحي“و ةماساوحت سنج عوز ديزا هل عوضوملا ةزثكبال نيعضاولا
 1 وكي دقو نيع مسا نوكي دق سنملا بع نا ىلا ةراشا نيلاثم انهه دروا

 ةدوح وملا غ نايعالا نم وه ى ءذلا دسالا سنجل بع هناذ لوالل لاثم ةماساف عم

 هللا ناح# لاق هنأ ى ىنعم حس ردصم يع هنال هنازيتلا ىعمب ميسا |ع هناف ناح“و

 سنملال م ام وك ى يعم و راق ريغ ضرع هنال ىعم مسا ردصم جيستلا و لبق اذك

 لخدب ؛ ىلو فرضنم مريع لمإلا 0 ظفل ىف لدعلا ردشا و ال رد هنأ

 سم ١7 دس ْ
 ش
 ا

 ٠
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 لمعتسا هدنع ائيعم اظفل قلطي نا دارا اذا ليعتسملا مث اعم اههعض وو نيعتلا

 عضولا دنع اربتعم نيعتلا ن وكيف نيعملا موهفملا كلذل عوضوملا ظفالا كلذ

 هلوقف كلذل لمعتسملا هال ملكتملا دنع اربتعمو لاهعتسالاو قالطالا دنعال

 ' ىتءاج لاقل انيعم ناكوا هناف ملكتملا دنع نيعم ريغ هنال ةركن لجر ىنءاح

 هناي هفرع مهضع و لاق مث هليعتل هلع رشعي الف عماسلا دنع اماو لجرلا

 فرعينا ذئيح مزلي هنابءاصعلا لضافلا هدعبتساو هنيعب ”ىش ةدافال عض وام

 اهعضو ىف سيل ةركنل ناف ديعب اذهو هذيعبال *ىش ةدافال عضوام هنابةركللا

 ناكول هناذ مدعلا نييعت ال نييعتلا مدع هيف ريثعملا لب نيعتلا مدع ىلع لاد ظفل

 ىف فنصملا لدعي مل امئاو نييعتلل عضولاىف ةفرعملا عم رشم نوكي ثالذك

 لاش نا نكميهنال ناحمالا ىف هلدضرعت عم فيرعتلا اذه نع باتكلا اذه

 هذه ىف ةروك ذملا ةراشالاوب ىىوالاو ىصخشلا نم ,عا عضولا'نا انهه

 عونلا ىف ةلخاد اهنكل ىصخمللا اهعضو ىف ةلخاد نكت مل ناو ةثلثلا

 ىذلا ىصخشلا ىلع عضولا لج-ىلا رظنلابف ناحمالاىف هركذام اما ونيعم

 نسحالاو هوس رسلا اذه ىلا ةمالعلا راشا دقو قالطالا دنع ردابتلا وه

 ىارقتسا رصملا اذهو «عاوناةتس ةفرعملاو) اضخم حراشلا هركذام اذهو

 قدصي اهناذ ( تارعضللا إل ةتسلا نم لوالا عونلا ىا © لوالا ) اضيا
 ام ىلع وللا نما رابشعاب ةنيعماهتا ثدح نم ةسعم ناعم ةعوضوم اهنا اهيلع

 ةعوضوم مرهدنع اهناف نيمدقتملا 3511 ىلعال نيرخأتملا نم نيققحملا ا وه

 تارعهضملا ىإ ( ىهو ) اًماس تفرع اك كريشملا ردقلا وهو ىلك ىال

 هنع هلاصفناو هلماعب هلاصتا ىلا ىا هلبقام ىلا رظنلاب « ماسقا ةعبرا )

 عوق مع لوالامسقلا لارورجمو ابوصنمو اموفم هنوك ىلا ىا هءانعا ىلاو

 لضفتملا عوف رملا ىا « وهو لصفنم عوفر ىناثلا مسقلاو رث لعافلا ثحب

 ماه ) ةساغلا ثنؤلل ىه ظفل ىا © ىه )) بئاغلل وه ظفل ىا (وه)

 ركذملا عمجلا مه ظفل ىا «( مه) ةساغلاو بئاغلا ةينثتل امه ظفل ىا

 تنا ظفل ىا 6تناز) ةّساغلا ثنؤملا عمجلل نه ظفل ىا 6 نه ) بئاغلا

 ظفل ىا 6 امنا ) ةبطاخحلل رسكلاب تنا ظفل ىا 6تناإل بطاخحلل معتفلاب
 تطاخلا ركذملا عمجلا مننا ظفل ىا (متا) ةبطاخلاو بطاخنا ةدتتل امعا

 (كن)



 1 ظخفغل انفل هازاب عضوو .صخشلا كلذ ظحال اناس دبز عضاو نا الثم

 ظ عضاو ناف تارعضملا عضاو فالخم نايزج هلع وضوملاو عضولاف ديز
 | عضو مث كلذك ملكتم لكل الماش هنوكلاح هدحو املكتم ظحال الثم انا ظفل

 ّْ هلعوضوملاناذ صاخ هل عوضوملاو ماع عضولاذ ىنزج نيعم ملكتمل ظفللا ثالذ

 ظ تالوصوملاو تاراشالا ءاععاىفلاحلا اذكو ورعاناىف هل عوضوملا ريغ دئزاناىف

 | ثيح نم ةنيعملا هناذب هل عضو هنا كدمعل '”ىثل عضولانم دارملاو فورهلاو

 | الجر ناذ ةركنلا ىلع هفب رعث قدصي الثل ةيثيللا هذه ربتعا امناو نيعم هنأ

 | نكل تاموهفملا رئاس نع ريم نيعم موهفمل عضو هنا هيلع قدصي الثم
 | نكي مل موهفملا تاذ دصق لب موهفملا كلذ نيعت ىلا هيف دصقلا نكي مل امل

 أ تفل ا نيعم هنأ ثيح نم 0 0 هنا لدحرلا

 لوالاب دارملا ناف ملاع وه 30 ناب لع نا نيو

 | ةماساو دسا نيب رهظ اذكو هليعت عم عجارلا هريمتإو لجر موهفم سفن
 نيعتلا عم هسنج مسا ىناثلابو نيعت ريغ نم هسنج مسا لوالاب دوصقملا ناذ

 ١ حراشلا اهلقن لضافالا نم ىرخا ةرابع ةركنلاو ةفرعملافيرعتىف نا ٍرعاو

 ىلا ةراشا هيفام هناب هفرعي نا وهو هفيرعت ىف ىواضببلا هراشخا|م اهنم

 "ىنثل عض وأم انلقول هناب هنع هلودع هيجوت ىف ناحمبالا ىف لاقو نيعم

 | ناف ةفاضالاو ءادنلاب فرعملاو ماللاب فورعملا فيرعتلا لوانّتب مل ةئبعب

 | ماللاب ةرّواحملاب ةلصاح ىه لب اهمضو نع دج راح نيصلا ىلإ |
 ةحراخ اهنم الك نا كّشالو ةفرعملا ىلاةفاضالاو ءآدّنلا 030

 ةماعلا نع اضا لعنو ا 57 هنر وا نم ةلصاح عض ولا نع

 شى لب 5 قرع نا ليقأم ن 0 0 ثيح 06

 | امبالو ا قالطالا ةلاحب 000 1 9

 | لجرلا نوكي نا نكمب لجر ىتءاح لاقاذا هنال ملكتملا نود عماسلا دنع

 | ىكح مث ىهتنا ظفللا ةلالد بسحب سيل هنا الا اضيا عماسلا دنع اًنيعم

 ١ عضاولا نا قبسام لصاحو ةفيرعت ىف ةمالعلا هراتخاام لامكلا نا رامتخا

 | كلذ ىلع لدن ةمالع هفدراو هنمعت ظحالو موهفم ىلع الاد اظفل عضو



| 

 ١) قباسلا لاثملا ىف امدارفالا ىف هعبتي ثلاثلاو ىا (دارفالاو ١) ةدشئتلاو (

 سماللا و ىا 6 عجبا ول ناملام نالجر ىتءاج وحن ةيثتلا ىف هعبتي عبارلاو ىا

 7 17٠١ ع

 ملاع لجر ىتءاح وحن ريكنتلا ىف هعبت ىناثلاو ىا «ريكشتلاو ١) ماللاب

 هرك ذامل هرك ذب ملو ةثلثلا باعالا ىف ةيقابلا ةثلثلاو ةللاص دنه ىئتئاجوحن
 فوصوملا عم ةفصلا نوكل تاروكذملا ىف هعبّش امناو هبارعاك اهءارعاو هلوقىف

 اهنم ةعبرا هيف دجوب امل لاثم 6 ملا لجر ىتءاج وحن )) ىنعملا ف نيدحصم

 ةدنثتلاو فيرعتلا وهو تس مدعيو عفرلاو ريكذتلاو دارفالاو ءاركلا وع و

 ثنؤلل لاثم اذه 6 ةللاص ةأرما ىنّساحو ) راو بصنلاو ثينآتلاو عجبا

 لاحب فصولا وهو فصولا نم ىناثلا عونلا ىا ( ىتاثلاو )ب هيلع سقو

 بارعالا ىف هعبت و ةيقابلا ةسْفْغلا نود ىا «طقف )ريكنذتلاو فيرعتلا امهو
 هلبق ام رامتعاب ريكشتلاو فيرعتلا ناف طقف نيلالا ىف هعبّشب اماو تفرع اعاضيا

 اهيف هيكحو حراشلا لاق اذلو هيلا دنسا ام رابتعاب ةعبتب ةيقابلا ةسخلاو
 بكار ناذ 6 مهمالغ بك أر لاجر ىتءاج وحن ) لعافلا ثحب ىف لع دق

 مهمالغ ىلا دنسم ةقيقللا ىف هنكل فوصوملا ىلع ايراح ظفللا ىف ناك ناو

 دارفالاىف مالغلاب قباطو لاجرلاب ريكذتلا ىف قباطف فوصوملا قلعتموه ىذلا
 ةقنأاطم فئصملا رك ذ املو * هعبرالا مدعي و نانثاعونلا اذهىف دجويف ريك ذتلاو

 عومجلاو ىثللاو درفملاىهو اهنم ةسخخلا هف رعم له و ةعيسلا ءايش الاى فصولا

 اهه رك ذر نا داراذ ةركنلاو ةفرعملا امهو نيئيشلا ةفرعم قب ثنؤملاو ركذملاو |

 ةفرعملا نا 6 ةفرعملاو ) لاف بلاطلا رظتني الثل امهر كذ رخؤي ملو انهه

 ا « عضو زب مسا ىا ( اهرب اهب مسالا فصترو مسالا صاوخ نهىه ىتتلا

 ىا *ىثل ةفصرقتسم فرظ © هليعب ) هلوقو ىنعمل ىا  *ىنثل ) مسالا كلذ |
 « عض ول مسا ىا 6ام ةركنلاو )ل ةنيعملا 'ىشلا كلذ تاذب سبتلم ”ىثل عضو
 ةننعملا تايقل عضوب ىل ىا 6 هايعبال ) ىنعمل 1 ؛ىقل) مسالا 2

 هل عوضولل امزج اعضو نوكي نانم معا لوالا فيرعتلا ىف عضولاب دارملاو
 ناذ تارعضملا ىف اك ىنزملا هل عوضولل ايلك اعضووا مالعالا ىف كىئزملا
 اكريشم اردق ظخالي ملو ظفل هل ازاي عض وو اًديعم امش حال مالعالا عضاو

 (الئ)
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 | ةمولعمريغ ةيياشنالاو ةيفصولاب هبيكرت لبق تبثم زعلاب ديز فاصتا ملام هلا ||
 | ربخ نم دوصقملا نال كلذك نوكت الف اربخ عقت ىتلااماو ,اكتلا لبق ةبسنلا

 | ةمولعم تناكول اهنا 'ىتج فطام ةمولعم ريغ ةبسن ةزاناآلا شيل
 أ امولعم هنوك مالعاوهو هنداف مزال ديف لب ريمللا ةداف ديقتال رابخألا لق

 ةيريملا هذهل لهجت ا[بطاخلا نال كما اذهىف ةيريملاكةّياشنالاو ماكنت
 ةلقتسم تناك امل ةلمخلا نال ريعضلا اهيف مزلي امئاو ةيناشنالا ةبسنلل لهجت

 | فوصوملاب اهطب را ريمكلا ماليف ةيينجا اهنا ىأرلا لوا ىف تنظل اهسأو

 | أدّتملا ركذ دعب بطاخلا هجوت نال ريمللا نود ةفصلا ىف ريضلا ميلا امنآو

 فوصوملا فالخن ربخالب دجوال ًادّتبملاناف ةفصلا ىلا ههجوت قوف ريخلا ىلا

 هلوق وه هلعاف بئانو لوهحجم لعف ( فصوو ) هلوق ةفص الب دجوب هنأذ
 عقب ىا هردصم ىلا عجار هتحت ريض هلعاف بئانوا ( فوصوملا لاحت )ل

 هل رص ريغ هب لوعفم فوصوملا لاح هلوقو حراشلا هراتخا فصولا

 فوصوملا لاح هلوق ىلع فوطعم 6 قلعتم لاحصو )) هلوقو ريدقتلا اذهىلع

 ىف هل فصو ىهام لاح نابل نوكت اهنا اهمثهدحا نامون ةفصلا نا نعي

 كلذ قلعت ”ىث لاح ناسبل نوكت اهنا رخآالاو هيلع ةيراحو ظفللا

 ةفص ةيناثل لاقيو هل ىهام ىلع ترج ةفص ىلوالل لايف فوصوملا
 ةلالدلا بسحب كالذك عقت اهنا لوالا نم دارملاو هل ىهام ريغ ىلع ترج

 ا ديز ىتءاج انلوقف زوحملا لييس ىلع هيزج هنم ذارملا ىلا ناك نإ

 لب هناذب متاقريغ مالا سفن ىف نسحلا ناك ناو لوالا لبق نم نسما

 ناف ءزملا ةداراو لكلا ركذ لبق نم ازاحجم نوكيف ٍهئيعب وا ههجوب

 فالخ لوآلا ةدارا ىلع لدن ديز ىلا دنسا ثيح نسا دز انلوق درحم

 دصقلا نا ىلع لد كلذك دنسا امل هناف هتاذوا هسفن نسالا دز ىتءاح انلوق

 انلوو ىف اك ةلج- ريغ ىا ادرفم لوآلا ناك ءاوس اًضياو ِهقلعتم لاح ناب هنم

 لاحب فصولاى ا 6 لوآلاف إب ماق لجر ىنءاج وحن ةلج وا متاقلا ديز ىتءاج
 ىف دجوب روما ةرمثع ىف هفوصوم فصولا عت ىإ 6 هعبت ) فوصولملا

 ىا 6 فيرعتلا ىف )ب اهنم ةتس هيف مدعيو اهنم ةعبرا هب ئصو بيكرت لك
 نوكت نا بح ةفرعم فوصوملا ناك نا ىنعي فيرعتلا ىف هعبتس هنا اهدحا

 ىنءاح هلاثم رخ الا قيرط ريغ امهدحا قيرط ناكوولو كالذك ةفرعم فصلا

 فيرعتلا ةفصلا قيرطو ةيلعاوهو فوصوملا فيرعت قيرط ناذ ملاعلا ديز
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 ”(سصنلا هل الدأ| ىه هعودشم عم ةيببك بلا ةهتنهلا دل الد ند دارااو كالذ

 ةلالدوا اهنم ءزدح ىعملا اذهو هعوشىق ىعم تو ىلع ةلاد ةشسهلا عوج ناد

 تلد اهمزللب ةق عع ةقيفح نايتسداو ةيلغلاب ةلنهلا كالت م اك ناب ةيمارتلا

 ةفصلا ددعل ىا ب اهددعت زوحو) ماصعلا نم حراشلا هأ]عن اذك دل ذل

 ددعت زاوج ىف نمامل كلذ زاج امناو « لضافلا ملاعلا لجرلا ىنءاج وحنر)

 فرصصو زوحبو ) دحاولا ضورءملاىف ةدالعملا ضارعا عامجا زاوج نم ريما

 ةفص ةيع“ا وا ةيلعف ةيريملا ةلخلا لعجت ناز وج ىا 6 ةيريملا ةلجاب ةركنلا

 ةليك| نآل قوصوملاو ةفضلا نيب انف ةقئاطملا دوحول كلذ زاح امناو ةركتل

 اهماع قداص فصلا فيرعت نالو فيرعتلا نع ةيلاخ اهنوكل ةركنلا ةوق ىف

 ذئليح مزابو ىا ؟ رهضلا اهو اهمزابو اهعودتم ىف ىعم ىلع ةلاد اينوكل

 لجر ىنءاج وحن ) فوصوملا كلذ ىلا عجار ريعض ةلخلا كلت ىف دجو نا

 ( فذح دقو ) لجرإ ةفص تعقو ةيريخ ةيلعف ةلج- هوبا ماق ناذ هوا ماق

 نا ىلع ةلاد ةنيرق دوجول ىا 6 ةنيرقل ) ريمكلا كلذ فذح نا زوجنو ىا.

 هلوق 0 هريغبال فوص وملا كا ةطو ص ريعخلا كالذ نع ةيلامخلاا ةلجلا

 امو ةفص ىز< ال ةلج ناف + سفن نع سفن ىرجنال امو اوقتاو * ىلاعت

 انرظ مويلا عوقو وهو ةنرقلا نكلو هيلا عجار ريض نع ةيلاخ اهنا عم

 لال ف 5 ديديتج انآ 'ةركلاب دارملازو هيفا وهو فوذتحلا لع لدت اهنوعضمل

 ىَه ىلا ماللاب فرغملاك ةّركت 0 ار فرع داخل در هيك اما وررت ذل
 ةيعيفللا نيد قرفلاو * ىنبسي ميئللا ىلع ما قلو + 0 و نه ذلا دهعال

 فالح ةيعراضموا هب : وضام ةيلعفو ةيع“اب فص وت نا هي« لاو

 اع الابل اي عراضم اهلعف ةيلعف ةلمجبالا فصوتال اهناف ا
 لجرااب وايكالثم لجرلاب تر مم وحن هيلع ماللا لوخد عت ةركش الا تادركملا

 عنتم امال نهذلا دهعلاب فرعملا لجرلا ةهفص عقب كنمريخو كللثم ناذ كنمريخ

 انهه طّرشا امناو ىتاثلا ىف نم دوجوو لوآلا ىف ةفاضالا عم اههلع ماللا لوخد

 ةساشنالا ةلجلا نال كلانه اهقلطا لب ريملا بايىف اهب طرشي لو ةيربخ ةلجبا نوك

 هقح ىف لوقم ىا هبريضا لجر ىنءاج لبق اذا اكديعب ليوأت الا ةفص عقتال

 اناس لا ناف اريخ اهعوقو فالح هنريضل مؤ نا قوسم هنا: ىنعع هن سضأ

 بطاخملا لعب ماب فوصووملادبيقتل يصل نا ملف ييملازو + ليؤأت 3 ار عشت

 ملاعلا ديز لصاف لصالا ىفريخو اد فوصوملا عم ةفصلا نال هب هياستنا
 لت إاالل يش  سا

 از



 ىلادي + هلوق :ىف عقوام وحن موهوملا | لاثمو ايلحم عوبتملا ب لاض هايظفل عباتلا

 ردص ىف قباس ظفل ناذ + اًماح ناك اذا اًئيش قباسالو *ىضمام كردم تسل ىنا

 فلتخ ات سلريخوه ىذلا بوصنللا كردم ىلع فوطعمرملاب ىناثلا عارصملا |
 زلاءابلاب هداربا هيف زوح هنا سيلربخ ىف رهوت نكلو عودملاو عبانلا هنارعا '

 ىف لق املا مفر اماو رهوتلا اذه ىلع ءانبرجلاب قباس ظفل هيلع فطع |

 مضلا ىلع ىبملا ىدانلا ةفص ىف نيهجولا دحا وهو لوالا لإثلا |
 ةكرحش ةلظ اشم درخ مفرلا كلذ لب ءاسالو بارعاب عفرلا اذه سلف |

 لبقلا اذه ةيعسنو راوملا رج ىف عقو عودنا ءان ةكرحل عباتلا بارعا
 لوالا لومعملا ىإ ( لوالا ) حرعشلا نم اصقغم لةناذكز زاحم راو مفرلاب

 ىمم ىلع لدب عبات ىهو ) هلوقب اهفرع مث ( ةفصلا )ة سلا عباوتلا نم |
 مياونل عب لعّشو ةلاصالاب لومملا ه . جرحي عيان هلو ( اقلطم هعوشم ىف |

 فرظ هعوس ىف هلو عباوتلا راس هب جرخ هعوبتم ىف ىنعم ىلع لدي هلوقو .|
 هلوقو عباتلا كلذ عومتم ىف تباث ناك ى نعم ىلبع لدب ىا ىنعم هلوتل ةفص رقتسم |
 هلالد لديل ىإ لد_ل اما قلطم لوعفم هلا ىلع ىميث ردصم بصتلاب قلطم |

 نم ةلصاح اهعوبتم عم ةينبكرت ةسب لدي لب ةداملا صوصخب ديقمريغ ةقلطم |
 ىبحما لثمىف فورحلاب فطعلاو لدبلا ديعلا اذه جرخت عوبشملاو عباتلا عومجت |
 نوعججاوا رهلكم وعلا ىتءاجوحن ىف ىونعملا ديك أتلا يرخ اذكو هلعووا هلع ديز |
 دز ى لع ىلع هلع ةلالد ىغغو تاروك ملا هذم ىق ىعم ىلع ةلالدلا نآف |

 أ فوطعملا نوك ىنعا ةداملا ص وصخلا ىهاما لوهثلا ىئعم ىلع مهلك ةلالذو |
 قلعتم# وا هيف ىعم ىلع لد ملءرادووا هراد ديز ىبحتا اهف ليقولو لعاظقلا |

 | اموم ةعوبتع لولدع ى تبا ىتعع ىلع لدي ىا رقتسملا فرظلا ىت ىوذحملا

 | فورلاب فطعلاو لدبلا ه يرق عوشملا ىلا ةبسن نامزب ديتمريغاقلطم |

 ىلإ ةيسنلا نامي ديم اهنع لكةلالد ناو ةلئمآلا نم ركداهف اًضيا ديك أتلاو ظ

 الثم هلع ناد ةوطعمو الد, هلعج دعب وه امنا ىتاعم لا هذه تو ىتعي عونا |

 هّءهلا نع هيف تدن هئان ةفصلا ق وب فالح الد فس تن امنا |

 | ةيضقلا ذهو ىنعع ىلع ه2لالد تدنن هّئرهلا هذه تت دي الك ىعي ةدبكربلا

 لديلا تيك رت هديه تدي الك هيف لاَشال هلاذ ثاروك ذملا قحح ىف قدسنا

 ىعم ىلع ةلالدلا تب هيلع فوطعملا عم فوطعملا بيكر توا لدبملا عم

 تيك. هئيهلا هيف تام صعب ىعو 5 هيف قدصي لي غون 00
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 ىئارقتسا اهب رصملا نا ىنعي ءارقتسالا مكح كاذك هنال ةسْهْلا ىف رصحمنا امناو

 (اهنم *ىش دقت زوحي الو ) رخآلا مسقلا دوجو زوحي لقعلا نال ىلقعال
 ةعس ىف اذهو ةسخلا نم لكعومتم ىلع ىا 6 اهعوبشم ىلع ال ةسبخلا نم ىا

 هلوقك هيلع فوطعملا ىلع فوطعملا دقت زوحث ةرورضلا ىناماو مالكلا

 6( اهلماعو ) هللا ةج-رو مالسلا كيلع هلصا نافذ * مالسلا هللا ةجررو كيلع

 اهعودم لع ىذلا لماعلا ىا اهعوبش لماع رو ةروكذملا ةسخخلا لماع ىا
 دصق ىف عودتملا ىلا بوسنللا نالف ناببلا فطعو ديك أتلاو ةفصلا ىف اما

 كيذك ناك انو هعبات عم هيلا بوسنموه لب طقف عوسملا ىلا بوسنمب سيل ملكتملا
 لدبملا نالف لدبلا ىفاماو دحاو لماع هيلا بسن درفم مساك ع وبتملاو عباتلا راص

 اماو ةبسنلاب ادوصقم هن وكل ىتاثلارسثاب هيف لماعلاف ح ورطملا مكح ىف هيف هنم

 لماعلا نيب ةطساو فرهلا نوك سايقلاو رهاظلا نالف فورحلاب فطعلا ىف

 بهذم هلك اذهو + سايقلاو رهاظلا فالخ اهدعب لماعلا ريدّقتو لومعملاو

 لماعلا نالاقف نادبلا فطعو ديك تلا و ةفصلا ىف شفخالا بهذماماو * هنو بيس

 ىلا ةبسنلاب ىونعملاذا رهاظلا فالخ هلاب درو ىونعملا لماعلا وه ىناثلا ىف
 فالخ هناب درو ردقم اه لماعلا نا ىلا ضعبلا بهذو ردانلا ذاشلاكىظفللا

 اماو * ىلا مالاب لمعلا ناكما تقو ىئمللا مالا ىلا راصي الف اضيا لصالا

 قامرلا دعو هسفنال لوالار يظن هيف لماعلا ناوه لدبلا ف شفخالا بهذم

 لثم مهلالدتساو اضيا رهاظلا فالخ هناب درو نرخالا رك او سراقلاو

 ماللا وهو لدبلا ىف لمع ثيح * مهتو.بل نج-رلاب رفكي نمل انلعمل + ىلاعت هلوق
 عونمم لالدتسالا اذهو رفكي نا ىف ماللاوهو هنم لدبملا لماءريظن مهتوببل ىف

 عم وه لب طق ر ورجل اوه هي الا هذهيىف هنم لدبملاو لدبلا نم لكس يلذا

 ىسرافلا بهذم اماو * ماللاال انلعج وه امن لماعلاو انلعلجهب لوعفم رورجلا

 هنوكل اضيا دودرف اهدعب لماعلا ريدقت وهو فورحلاب فطعلا ىف ىنج نباو
 فرح وه هيف لماعلانا نم ضعبلا هيلابهذام اما و*سايقلاو رهاظلا فالخ

 نروكي نا هيف مزاللا نال ديعب اضيا وهف عوبشملا لماع نع ابئان نوكي ناب فطعلا
 ىا ( اما عاو ريدقتلا اذه ىلع دوقفم وهو ادحاو عودتملاو عباتلا لماع

 بارعا ناكولو هعوبتمبارعا لثم ىا( هبا رعاك ئدسلا عباوتلا كلت بارعا

 ىلع لقاعلا ظفل لج- اذا لقاعلا ديزاي وحن لحمل لاثخ اموهوموا ايلحم عوبتملا

 بارعا نوكيف ىدانملا ديز لحل ايات ةفص نوكي ابوصنم ناكاذا هناف بصنلا

 ( عباتلا )
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 زا اهريثأت 7 د ىلهف هعفروهو اهرثأت مدع 0 همزد ها

 ىلا جاتصف الفل اهربث ض مدع ريدقت ىلع اماوربث ًاتلا دوح ول ءافلا ىلا جاتحال

 ىونعملا ريث أتلا نال ناهجولا انههزاح امناو * طرمشلاب ءازملا طب رل هيف ءافلا لاخدا
 هل لاوتحا عطقو هب ع راضملا صيصخميو لابقتسالا نعم نييعتوه تدثلا ىف

 قلطملا ىننلل ميتا ىلع هناف لابقتسالا ىف ىننلابال ةلك صيصخمت ىنثملا ىفو لالا
 نيعضوملا ىفريثأتلا اذه نكل لابقتسال اب اديقم نوكي طرشلا ريح ىف هلوخدبف

 برضت نا وحن )ه.دادتعالامدعل ءافلا ل وخد مزاي هفعض ىلا رظنل ابف فيعض

 ىا (برضااذوا ) عراضملا مزج عم ءافلا هيف فذح امل لاثم اذه( برشا

 الوا) عراضملا عفر عم ءافلا هيفركذ امل لاثم اذهو برضا برضت ناوخن وا

 هيف ركذ الل لام ( برمضا الفوأ ) الب ىئنملل ل اثم ءافالب مزال ( كارتفإ

 ءازج عقاولا عراضملا مزج نع فراصلا نا فلتخا هنا اعاو* هعفر عم ءافلا

 عقبال هلال راعضالاوه هنع فراصلا هبوبيس لاقف ءافلاوا ًادّملا راعضاوه له

 - ضمد :مئنستفنل نتوضل بد رح 0 < د نس سوو نسا ع اع

 7 0-07 عم

 فوذحم أدتبم ردقتالا موزحم ريغب همزج نكمي عراضم لعف ءاقلا دعب

 فرصي هيمسأ ةلج اهنوكبيو هيعسأ ةلجج نوكتق هل اربخ عراضضملا كلذ عشب
 وهف ىا + فاح الف هيرب نمؤي نك * ىلاعت هلوق لثم هظفل نع مزا

 عراضلا نال سيق اوه هبوبيس به ذغ رفعج نبا لاقو فاأل

 ءافلا لخد اذا هنا طقف ءافلا لوخد وه مزللا نع فراصلا نا دريملا لاقو

 كَ امئاو * هلع ف وطعملاو فوطعملا نيدأم دعبل امان هردصو انههبولسالاريغ

 لا_عتسالا دراوم عبتت نمل ديشب لب ةداف ىدتبلل ديال هننكل اعنام و اعماج
 هيلع فقوت دارفالاو دارفالا ف رعم ىلبعافق ون 527 رعتلانالاب رود ارم

 افللا اذه موهقم هلئح الم لوصح عم ةماسقا في رع قنكاو+ هكر اذهلو

 ماكح الا ناددب لصاحوهف اهم هلوصح مدع !سولو ةلاص الاب لومسملا ةفرعم دعب

 ءافلا هيلع لخد ىل أدتبملا ربخ هنا الولف هسفنب ءازج نوكينال مص

 | افيرعت ناك ناو هناف بارعالا ىف هقباس عام وهو بالا 3 ىذلا هف رعت

 . | ذئنيح مزملا نال مزلا نع هفرص ىونعملاريثأتلا فعض ىلع ءانب تفرع ال

 | ةيسقالا هجو ىف رك ذام نال فنصملاو ىذرلا هاضتراو ةلخلا لحم ىف ربتعي

 | ةلاصالاب لومعملا ناي نم غرف امل( هسمّسق ةيعششلاب لومسملاآماو )ل ركذ امب عفدنم
 | امناو ةغبرا لوالا هلوق ىلع اذه هلوق فطعو ةيعشلاب لوما ناب ىف عرش
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 لضافلا هبوص اماهنم ءازجللال ةلخلا عومجل ةفص ءازجلا ناروصنملا بهذملا

 ةيعمأ ةلج- عقاولا ءارجلل لاثم ( بورعضم تنافتبرعض نا وحن ) ماصعلا
 ءازملل لاثم 6« ءىش ىف هللانم سيلف كلذ لعش. نمو ىلاعت هلوق وحنو )
 (اًئيشاوهركتناىسف نهوة*ركنافو) سيل وهوةفرصتم ريغةيضام عقاولا
 اهل نيلاثم دروا امئاو ىسع وهو اضيا ةفرصتم ريغ ةعقاولا ةيضالل لاثم

 اضيا هل ىناثلاو ةصقانلا لاعفالا نم عقاولا ىضاللا لاثم لوآلا ناف

 * هصيق ناكنا + ىلاعت هلوةوحن و ىا (هصيقن اك ناو ةيراقتملا لاعفالا نم

 ةردقم دق ظفاو ءازج عقاولا ىضالل لاثم اذهو (تقدصف لبق نم دقإل
 قرعسس نا اولاق * ىلاعتهلوةف ةرهاظ تناك امل هلاثم اماو تقدص دعف ىا

 ءاوس ىا اقلطم ايضام عقو اذا ءازملانا لعاو + لبق نم هل خا قرس دقف

 ىضاملا كلذ ناك ءاوسو اهم. ردصم ريغوا دعب اردصم ىضاملا كلذ ناك

 دعب عقو اذاو لبةتسملا ىلا ىضاملا بالقنا ثالذ لبقب الف هريغوا ناك ظفل

 كتركشف ىلا تنسحا تنك نا كلوقف رخآآ لبقتسم لوآي طرمشلا ةادا

 اا اذ كلارك اش 'ىوك رهظي للا اتسع كنوك رهظي نا ةناب لوم
 ناف هريغ وا ناك ظفا اماف ءازج ىضاملا ناك نا هنا ىضرلا لاقو * كلام نءا

 هريغ ناك ناو اليلق الا هصئاصخ نم ىضاملا ىلع هواقبق لوالا ناك

 هللاو اصخلم حرششلا نم لقن اذك ردان هؤاقبو ريثك لبقتسملا ىلا هبالقناف

 «ىرخا هلعضرتسف لم سساعت ناو ىلاعت هلوق وحن و ىا (مرساعت ناوللعا
 ىلاعت هلو وحن و ىا ( غب نمو ) نيسلاب انريدم ءازج عقاولا عراضلل لاثم

 نلب عقاولا عراضلل لاثم 6 هنم لبد نلف اند مالسالا ريغ ) غش نمو

 «هبرضت الفواإ ةيرما ةلدج عقاولل لاثم 6 هرضافديز كءرض نا وتنو )
 (هبرضت لهفوا)ةسم ةلج-عقاولل لاثم ه,رمضتالفديز كىرضنا هوا ا

 (ىمركت ناو ةيماهغتسا عقاولل لاثم هبرضت لهفديز كبرضنا وكنو ىا
 ناو ) ةّيامد ةلجج عقاولا ءازحلل لاثم 6 هللا كج-ريف ) ئمركت نا وحن و ىا
 ىهو تاروك ذملا ريغب ان رام ىا « اهريغب امراضم الءازجلا ناكنا ىا « ناك

 هلوقو امراضم هلوق ةفص رعتسم فرظ اه ريغب هلوقوامو نلو فوسو نيسلا
 الب ايفنم ىا هيلع فوطعم ( الب ايقتموا ث هلوقو هل ةقص دعب ةفص ( ايثم 0

 كيذك ناك نا ىنعي ( ءافلا زوكف ) اهم ىئنملا ماكحا تركذ اهناف امو املو ملبال
 6( هفدحو) عراضملا كالذ عفر زاوح عم ىا( عفرلا عم ب هيفءافلا لوخد زوج

 (ىل)



 بصنلاب (ةذ رصنم ريغ ) هلوقو حرتلا ىف ا ذك اهردص 0
 ةلخجا كلت نم أزج عقاولا ىضالل عراضم دجو مل ىا ةيضام ةفص
 ىضاملا ناك وا ىا ةفرصتم ريغ هلوق ىلع فوطعم ( هانعمب وا هلوقو

 لابقتسالا ىنعم ىلا بلقس ملو هانعم ىلع اهقاب ةلجلا كالت ىف عقاولا

 فوذحم طرششل باوج (« دءالف ) هلوةو عوقولا عباتلا دصقلل عبات كلذو

 ناكذا نيح ىا © ذئنيح ) دال هانعمىف ايقاب ىضاملا كلذ ناكاذا ىا

 ةرهاظ ) ةيددرهتلا دق ظفل دارءأ نم ىا © دق نم رز هانعم ىلع ايقاب ءازملا

 بلآ روصخ الف ءانعم ىلع ىضاملا ءاقي ىلع اصن نوكي )00
 ءازملا ناكوا ىا ةلج- ىلع فوطعم ( اءراضموا ب هلوقو تفععاك اضيا

 ةيلابقتسالا فوركلا ىهو 6 نلوا فوسوا نيسلاب انتقم ) امراضم العف
 نوكي لوالا ةثلثلاب هتئراقم نيح عراضملا ناف لالا فرح ىهو موا )

 روصت.ال و لاحلاب انيعتم نوكي ريخالاب هتنراقم و لابقتسالاب انيعتم اصوصنم
 عقاوب سيل لابقتسالا ىنعمنال طرشلا ةادا ريثآت وه ىذلا بالقنالا ذئنيح

 نيعتملا لاخلا ىنعم اضياو هيلع اهلوخد لبق لبقتسم وه لب ةادالا ريثأت نم

 ىلع فوطعم ( ةيلعفوا ) هلوقو لابقتسالا ىلا هريبغت نكمال ريخالا نه
 ةلخاك ىا ( ةيرمآلك ) ةّياشنا ةيلعف ةلج- ءازلا ناكوا ىا امراضم هلوق

 واىا(ةييهلاو ) ارما هلمف نوكيزاب برضا وح صالالا 0
 هبرضت له وحن (ةيماهفتسالاو ) برضتال وحن ىهنلا ىلا ةبوسنم نوكت

 وحن ةيضام اهتروص تناكن او ةّيامد ةلجج تناكوا ىا 6 ةّيامدلاو )
 ىا ناكاذا هلوقل باوج ( هيف ءافلا لوخد بحي ) هلوقو هللا كر
 بجو امئاو ءازملا كلذ ىف ةيئازملا ءافلا لوخد بحي رك ذاك ءازللا ناك اذا

 اهريثأت مدع اما تاروك ذملا كلت ىف طرشلا ةادا ريثأت مدعل اهلوخد
 لصاح ةادالا رثا وه ىذلا لابقتسالا نالف اهانعمىفاماو رهاظف ظفللا ىف

 ريغو لصاملا ليصحت مزلي ايناث هريثآت ردق ناذ لوخدلا لبق اهضعبىف
 نبرثؤملا رثا مداصت مزلي هيف رثاولهنافدّقب ردصملا ىضاملا فاك اهضعب ىف نكمم

 ءاضتقا لطب طرمشلا ةادا ريثأت نكما ولو ىضاملاىف نييعتلا ىضَتْسدَق ناف
 ةيرمالاك لاق امئاو ىظفللا طبارلا ىلا جاتح ىونعملا قلعتلا دجو:.مل اذاو دق

 ةيضيضخحتملاو ةيضرعلاو ةنقلا لها ناف اهيف راصخالا مدع ىلا ةراشالل

 نا ىلا ةراشا ةلج- ءازملا ناكاذا ىا « ةلجوا إب هلوقو اضيا كلذك |



 4 ل رم

 زوحال 0 ا 0 ناك اذا نا هلا 0 و 3١ يح |

 الح 0 ا 100 0 ىضاملا كالذ ىف ا الا ءافلا لوخد

 هانعم لقن لبقب عراضم هل فرصت:م لعف وهو ءازج هما ولا قالا لاثم

 ةلك ناف ةيلابقتتسالا نا دعب عقاو هنال عراضملا ىنعم وهو عراضملا ىلا

 نابلقت املو مل نا ا؟لابةتسالا ىلا هانعم ٍبلَقَت ضام ىلع تلخد اذا طرمشلا

 تبرض نا وك و ىا ( برضا ملوا )) هلوقو ىظاسلا ىلا عراضملا ىنعم
 ىنعمي وهو )ب ايفنم هنوك لاح ءازج عقاولا ىضالل لاثم اذهو برضا ىل

 لع ءازملا ناكنا لاق املو * برضااال ىنعمب هنا ىتعي تف امل اضيا لابقتسالا

 اضيا ايضام طرششلا ناكءاوس هنا طرعشلا لعف ركذ نع هلامهأ ةئيرش هنم

 زاوج مدع ىف هل لخدمال هنا عم انهه ىطاملا ا اراض

 فصو وهو هنم دوصقملا رهظيل هيف مزملا روهظ مدع عمو ءافلا لوخد |

 عراضملا فصوو عراضملا ىنعمب هنوكبو افرصتم هنوكب ىضاملا كلذ ا

 ءازملا اذه ىف ءافلا لوخد زي مل امناو طقف املو ب ايفنم هنوكي اضيا عقاولا ظ

 وهو ىظفل اما ريثأتلا اذهو طرشلا'ةادا ريثأت ققحتن انهه دوضقللا ناذ |
 ىضاملا ىنعم بلق وهو ىونعم اماو اهدعب عقاؤلا لعفلا ىف مزلا روهظ |
 انههو ءافلاوهو ىظفل طبار ىلا جاتحي امهدحا دجو مل اذاف لبقتسملا ىلا |

 | | دم للك ىقح فردصتملا ىضابملا ق'افا' .ىونعملا ريثأت ققحن' |

 ناريثأتلا هيف قةصتالف امهريغب ىئنملا عراضملا اماو املو لب ىئنملا عراضملا ىف ظ
 ىئأملا نالف ىتاشلا اماو ىئنلا فرح 56 مزحصت ال هنالق لوالا اما ْ

 طبار ىلا جاتحف هيف بلقلا روصت الف لابقتسالاوا لالا ىنممب امه ريغب |

 هل سيل هن ال افرمصتم نكي مل اذا بلقلا روصت.ال اضياو ءافلا وهو ىظفل |

 مدعل لوالا ىف روصتال بلقلا نا لصاملاو هيلا بلس ىتح عراضم |

 6« ةيعسأ ةلج ءازملا ناكناو ) هيلا بولقملا مدعل ىتاثلا فو هنع بولقللا |

 0 0001 ا را طمو ايعام دي رسقلا ن[ناونم اضيلاو ١
 ىضاملا ىلا ةيوسنم ةلجن ناكوا ىا ةيعسأ هلوق ىلع فوطعم ةيبسنلا ءايلا |

 ضعب ىلا لكلا ةبسن ليبقنم اذهو ايضام اهلعف ناك ةيلعف ةلج نوكي ناب |

 ةّيامدلاو ةسهنلاو ةياممالا ةلجب اك هلوق نم ىتآيس امن دارملا اذكو اهتازجا ||
 فصو زد ملامل نكل اضيا ةلمحلل ةفص نوكينا ىلع ءايلا فيفحت زوحجيو
 ةلج وا ىنءملا نوكيف هلىهام ريغ ىلعت رج ةفص لبق نم ناك ىضاملاب ةلجلبا

 (ايضام)



 ه4 151 ]

 ظ عراضلا نوكلاح ىنعي تهتم رق رهو ناش لاح هنا لمار ظ

 نوكيف مزملا منين ءاش امال را ناكن ا هناف ءاف ريغب ءازملا لحم ىف عقاولا ظ

 | نيعراضملانءالاءافرغب هلوق عقو ثيح ااسن ةرابعلاىفنا نتي الو اءوفره | ٠

 هلهتراقمل لوالاوا هلوق نع عش نا ةرابعلا رهاظ نا عم هيلع فوطعملاوه ىذلا ظ

 لقال ءافلا ناف رهاظلا ىلع دّقعا هنكل ءافريغب نيع راضم اناكن اذ ةرابعلا قدعو

 | ديقلااذهىف ىنعمالف اءراضم طقف لوالا ناكاذا اهعوةواماو لوالا ىف اهعوقو ظ
 ظ لخدمال ذئنيحل ةيعسا ةلج- وا ايضام اما ىتاثلا نوكي ردقتلا اذه ىلع هناف اضيا ظ

 | هلوقو ًأدنبم ( مزجلاف هلوقو همدعو مزملا بوجو ىف مدعو القل 1 ظ

 | (بجاو) هلوقوةفرعملا قلعتملاريدقتب مزحلل ةفص رقتسم فرظ (عراضملا فل ظ
 | كلذك ناكنا ىنعي اناك نا هلوقل ءازج لحما ةموزحم ةيعمالا ةلجخباو هريخ

 طقفاطرش عقووا ءافريغب ءازجو اطرش عقو ىذلا عراضملا ىف نتاكلا مزيلاذ

 عقووااد رحمن اك اوسالو رب نراقب ملام انههعراضلاب دارملا نا ٍلعاو*بجاو ظ

 | ةازاجيا كب همزج روصت, الف امج موزي املو مل دعب عقاولا ناف امو الب |
 ظ مدعل درا مكح ىف هنافال دعب عقو اذا اماو ازئاجوا ابجاو نوكي ىتح |( .

 | برضن ناوا برضا ترضت نأ وح نع راضن ان 6 ام الان زاخال نونا

 كترض برضنت نا وحن امراضم طقف لوالا نكح ام لاثمو برْضاآال | '

 لالا ناك ناو ) فورم كل را كترمض دقف برضت ناوا | ٠

 ظ | ىف ىا ( ىناثلا ىف معفرلاو مزملا زاج ) ءافالب ىا ( امراضم ىتاثلاو ايضام ظ
 | للا ةيحالصو مزاملا دوجول مزملا زاج امناو ءازج عقو ىذلا عراضملا ]

 | مزاحلا نيب اطرش عقاولا ىضالملا ةلوليح وهو مزحلا نع عناملا فمعضلو

 | مزاجلا نيبو هني ىضاملا ةلوليح رابتعالف عفرلا زاوج اماو موزجيلاو

 (ادوج ولو كلومحمب لماتعلا قلعت ىف فضلا دوجووام
 | عراضملا لاح نايب اذه موزحم ريغ ايضام عقو ىذلا طرشلا لعفل ةقفاوملا
 اطرش عقاولا ىضاملا لاح ناب اماو ايضام طرسثلا عوقو عم ءازج عقاولا

 عفرلاب هيآوا مزملاب هلآ ىناتا نا هلاثف ايضام هنوكل الحم موزحم وهف

 هلوقو عراضم اهل ىتلا لاعفالا نم ىنا ( انرصصتم ايضام ءازطلا ناك ناو )

 عراضملا ىن هع , اتاك ايضاموا ة ةؤص دعز ةفص رقتسم فرظ هرظ ( عراضملا ىعمي)

 ( انو اي ايمن ) اًمراضمءارلقا ناكوا ىا ( اعراضموا ) هسفن ىنعمال

 ءرعس لب كلذك دبكخ نوكيال اهب اضنم نكول هكنايو[ ل وأ نا
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 قوفو لاعشو نيمو فلخو ماما ىهو رللا فورح ثح ىف قبسام تسلا

 فرحلاب هتماشل ىنب اما وريغسيل وريغالو بسحو دعب و لبقاهم قاحاو تحو
 كلذكو قلعتم 0 ىلا هانعم ةدافا ْق جاتح فرمحلا نأ مهنا ىعل جامتحالا ىف

 ناك امل هن ال مضلا ىلع ىئب امتاو هيلا فاضملا ريدقت ىلا جاتح ءاعمالا هذه

 ةراح و ل لل جاتحا اصقان فاضملا ناكو لستم ائمأ فوذحلا

 ( مورحملااماو )) تاكرملا ىوقا اهناذ ةعضلا ىه ةكرالا ثالتو ناصقنلا كللذل

 موزحملاب نونعملا لعفلاب صتخلاو ةلاصالاب لومعملا نم عبارلا مسقلا اماو ىا

 تركذ ىتلا ىا اقناس ةروكذملا مزاوملا ىدحا هلخد عراضم لعفف)

 مزج عونو ادحاو العف مزح عوت نيعوت افرك ذام ناكاملو* لماوعلا ثح ىف

 مزاولا ىا «تناكن آذر لاقف هركذ نا دارا ليصفت ىناثلا ناكو نيلعفلا

 ىا «ىضتقت ام#* ظفلك مسا وا نا ظفلك اذرح تناكءاوس « ةازاجملا لك )

 نوكي العفو ىا (ءازج وإل اطرمش نوكي العف ىا (اطرسشإ) ملكلا كلت ىضنقت

 11 ىلع شو ةازاملا ىعمل ةعوضوم تناك امل تايلكلا كلت ناف هلءازح

 لمعلا نافذ ام تلئعو ا اقلعم اهمخدحا نيك ىّتح ن' محا تصنف سهأد

 ريظنو اهتم لكف ىئعملا كتالذ دحوف بارعالا ىدتم ىعم 30 ىلع ىبم

 دحاولا ل ماعلا نافامثريخو ال وام مسأو ةريخ و ناك مساوربخلاا و ادسملاوه اذه

 ىضنتَس ىذلا دوصقللا دانسالا دوجّولو ريملاو ًادتبملا ىنعا نيلومعملا ىف لمعب

 لماوعلا نم هريغو ناكمسا تالذكو د:سملارخت آلاو هيلا دئسملا اههدحا نب مما

 لماعلا نا مهضعب لاقو* ر وؤجا هلعاموه اذهو نيلومعلا ىف لمعي ىذلادحاولا

 مزح انهه مزاملا لماعلالب افيعض ناك اذا اهم نيلومعملاىف لمعتال دحاولا

 مزللا لمي هدحو طرمشلا لعفوا مزاملا عم طرمشلا لعفو طرسشلا لعف

 هللدجلا ىف ينملانااكمزاملا راوج هعوقو: موزحم هنا ىلع لومتوا ءازملاىف
 طرشلامسا ناىفاضيا اوفلتخاو * راوملا رج ىلع لو# هرج نم ةءارق ىلع

 مسا هنا ليهستلا ىف لاقو نيتلم ملل مساوا لعفلا درجل مسا وه له ءازالاو
 نولوس ممناب فرعلا لها قالطا 1 ماصعلا لضافلا هيوصو نيتلمحل

 ءازدلا قالطاف ةيعما ةلج- ءازملا ناكاذا اه« ط رسشلا ءازجو طرسشلا لعف ةلمحل

 امهالكوءازجو اطر عّشب ىذلا لعفلا ناك نا ىا ( اناك ناذإل ةئيعتم اهملع

 ريدقتلا اذه ىلعف امراضم طقف طر لعف ناكوا ىا © لوالاو ا نيف اضن

 فرظ (ءاف ريغب) هلوقو ةيعسا ةلج اماو هريغيوا ءاش ايضام اما ىتاثلا نوكي

 (رفتسم)



 4 اهو ]-

 ىلع فوطعم (فاضمرركوا) هلوقو فوذحلا ىلع ةنيرق نوكيف دسالا ىلا

 (لثم ىلا) فيضا ىذلا مسالا ر ركنا اضيا هفذح زود هنا نعي فطن هلو

 ريرجا لوق اذهو ( ىدع مت : معتاي وحي ) ارركم ( فوذحلا ) هيلا فاضملا

 لوالا متلاف+ رع ةءوسىف مكتيقلي الف مكلابا ال +همامتو ىدع ىلاهاىلا اباطخ

 ىدانملا نال اروصنم هنوك فذملا ىلع ةنرقلاف ىدعوهو فوذحم ىلا فاضم

 ىدعيىلا ىناثلا مت ةفاضاف فوذحلا ىلع + تلااما واب هن وكن يح ب وصنم

 لاَقفا ربرج وحجم نا دارا مهنه ءامدل نب رع ناف ىدع ةليبقا قول هنم دارملاو

 مهل حدم اذهو مكرصن. با ركل سيل موق مكتا ةليبقلا ثالث نم اوناك نيذلاهعااي
 مذلاو وجهل نة ثنا ءانزلا دالوا منا لب هيلا نوبسنت ءانآ مكل سيلوا
 قام ول هناذ ىنو<#خ رع اوكّرتتال كلذك ناكاذا ورهمذ اذهو هب قصت انال

 الاو)مذلاو ءاجهلاب نوةحتسم كتاف مكبلا ىنم هوركم ما عوقول اببس ناك
 رركيملوهلثم فاضم هيلع فطعي مل ناب كاذك فاضملا لاح نكيمل ناو ىنعي

 فاضملا فذح دعب (فاضملا) نون لب هلاح ىلع قس الىا (نونيف) فاضملا
 فوذحلا هيلا فاضملا نع ىا (هنعإل ضوعلا ليصحتل ىا (اضوعإل هيلا
 فاضملانكي ملول هناب طورمشم فذحلا دعب نيوثتلا ءاطعا ىا (نكي مل نآ)ل
 ريغسيل و ريغالو بس>ىهو تاياذ اهل لاب ىتلا ءاعسالا نم امسا ىا (ةياغإل
 ىلع ىننن لب نيونت اهل طعي ملاهتم هيلا فاضملا فذحول هناذ دعبو لبق اذكو

 هيف فذح امل لاثم (هانبت1 الكو ىلاعت هلوةوحن) هلوقو ىتيس اك مضلا
 ذئنيح وحن وإ) لك ظفل وهو ةياغ هنوك مدعل نيونتلا هنع ضوعو هيلا فاضملا

 نيحو) هلوقو الك ظفل لضا ىلا ةراشا (دحاو لكىاإل هلوقو (ذئمودو

 هذه نم لك لص انا نعي نب ريخالا لصا ىلا ةراشا (اذك ناك ذا مودو اذك ناكذا
 فرظ وهو ذا ىلا نافاضم ناريخالاو دحاو ىلا فاضم لوالاف اضم ةثلثلا

 نيونتلا هنع ضوعو هيلا فاضملا فذخل اذك ناك ةلوج ىلا فاضمو نامز

 بسحو تسلا تاهملا ىهوإل هلوقو «ةياغإل فاضملا ىا ناك ناو)
 ءازجلاو طرششلانيب ةضرتعم ةلج هيلا فاضملا اهف ايوئمريغ سيلو ريغالو

 هيلا فاضملا هنم فذح ىذلا فاضملا ناك نا ىا طرمشلا ءازح «(نس) هلوقو

 هناذ (مضلا مضلا ىلع) مسالا كلذ ىس ىبنم ريغ ريدقتلاو ةينلا ىف ايقان هن وك لاح

 ضوعي الثم ةيلبقلاو ةيدعبلا ناس سفن دارملا ناكو ايسنف هيلا فاضملا ناكول

 ٌْ تاهملاب دارملاو لبةنمريخدعب بر و لماوعلا بسن برعي و نب وتلا هنع



 هه 1١٠ قع

 ىذلا هانعم اضتعم ءادطعءا مزايف دق تمم هيلا ىاضملا ميقا فاضملا فقذح

 بلاغلا ىف ىا 6 سايقلا ) ءاطعالا كلذ ىا6 وهوزب لماعلا هبجوا

 ةيرعلا لئساو ىلاعت ذلاو3 و يعم امارور قبو هنع لدعي 1

 ىعمال هنا ةئرش ةيرقلا لها لئساو ا_هلصا نا ىعن ©( ةيرغلا لها ى

 افدلكفد نم سبل و توببلا نع ةرابع اهناف ةيرعلا نع لا ّوسلاب صهالا

 فذح املو اهلها نع لا وسلا وه هنم دارملا] ب اهنع لاوئ_سملا نوكت نا

 فوذ_ه#لا لوعفملا باىعا ىطعا هلال وعفم لعجناي هماقم هيلا فاضملا مقاف

 © ارورحم رث هيلا فاضملا قباف سايقلا اذه نع لدعي دقىا قب دقو هيلا
 نايعسالا ىلع ءانب ىاي رودنلا ىلع رز هيلا فاضم بارعا ىطعي الف

 (ةءآرق ىلع ةر +“ الا رح ةرخآ الاديرب ىلاعت هلوق وحن ) سايقلا فلاخلا ردانلا

 0 ىارل هلوقو ةرخ 0 . ىهىتلا ةرااو 1 ردلان ع ةجراخ ةذاشىا

 تماق اذا وهو « هيلا فاضملا فذحن دقو فوذحملا فاضل ريسفنا( ةرخ 5

 هبلافاضملا ركذ دنع تلا هلاح ىلع ىا (هلا- ىلع فاضملا قس ول اضيا هنبرق
 امو واىئثمناكن او كاذك ن وكي ةفاضالل نبونتلا فوذحم ادرفم ناكنا ىتعي

 نيون. هل ىطعيال هنا درفملا ىف ءاشالا نم دارملاو اضيا قِبا نونلا فوذحم
 ةّيرق ءازللا فوذخم ةيطرش 020 هلوقو هيلا فاضملا نم ضوعلا

 (فيضاإ)ىذلا مسالا ىا (امإ) فاضملا ىلع ىا ( هيلعإل فطع نا ىننعي هلبقام

 لقحت هناف ةنبرقلا دوجول هلاح ىلع يس هناف (فوذحلا لثم ىلا مسالا كلذ
 هيكح ىطعبف روك ذملاكنوكيف فذحلا ٌرراج نوكيف اروكذم نوكي نا اذه ىلع
 00 هئرق فذحاذاوهو زراملا فذحلا امثدحا نيعسف ىلع فذملانإ ٍلعاو

 نيد نيب وحن) قفوملا هللاو دنع ئش صضوعو فادح اذا وهو بجاو | ودكم

 دارملاو+ هيبرسا اضرام ىأرنماي*تيبلا ردصو (سالا ةيعو ارت
 لزانم نم نارينلا نايك وكلا نيغارذلا نم دارملاو باح كاوه ضراعلا نم

 لوهجم لعف رس |ملوقو اضيا هلزانمنم رجا ةعبرا دسالا ةيبجنم دارملاو رمتلا

 مطل اريجدم اناحت ىأر نماي ىا ضراعلا ىلا عجار هب ريعكو رسما نم

 كالذفف باحهملا كلذ روهظب رس نوكا ىت>نيروزملا نيبكو كلا نيب

 نيبل هيلا افاضم هنوكل ءايلاب رورحم وهو عارذ ةشثت ىعارذ هلوقف لحل
 هلاح ىلع قباف افاضم هنوكل ةشثتلا نون فذخ فوذحلا دسالا ىلا فاضمو

 فاضملا ههعح اظفل هيلع فطع ثيح طاوخملا دوحجول هقزح 00 امناو نونلا

 كار
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 | هلوقو ريغ وه ىذلا فاضملا لحب مدق دفو هبلا قاسضملا براضل َ

 | ريغ ظفل نوكل هلثمىف كلذ زوحن امناو ىا زوحيف هلوش قلعتم (هنوكل) |

 هيلع بوضغلا ريغىف * البريغ اظفل دكأ دقو ىئنلا ىنعم هنمكنل مال نعم )

 فاضملا ىلع هيلا فاضملا مدقت رمل امتاو نيللاضلاريغو ىا * نيلاضلاالو

 هيلع مدقتلاو فاضملا رخاب هيلا فاضملا لا_صتا ىضتقت ةفاضالا نال

 زون الو ئا هميدقت هلوق ىلع فوطعم (لصفلا الوب هلوقو كلذ ىفناش
 هلوقو( ءىثب ) هيلا فاضملاؤ فاضملا نيبىا (ا_هتدب) لصفنا اًضيا
 'ىشثب نم لدب رذ اا, (ريغ) هلوقو لصفال فرظ نيسلا مح ( ةعسلا ىف )

 « برعلا نه ) هلوقو هتلص 6 عمس ١ هلوقو ةلوصوملا ( ام )) ىلا فاضمو
 روثنملا مالكلا ىف ىنعي مالكلا ةعسىف امن لصفلا زوجالو ىا ه.قلعتم

 ملو عم ملامم هريغ (هيلع ساقبالو)) هنم ظفحو برعلا نم 8 < يثريغب
 ىتاثلاو فاضملا لوعف» اهدحا * ىش ةثاث ىف كالذو هيلع رصتش لب ظفح

 هلوق ىف ىعاع نءا ةءارقكف لوصتللا لصفلا اماو مسقلا ثلاثلاو هفرظ

 ”ىرق ثيح + ماكرش رهدال وا نلف نيك نعمل نم ريثكل نزكلذكو * ىلاعت

 ىلا فاضموهو هلعاذ بئان هنا ىلع عفرلاب لق * ىرقو لوهجملا ةغيصي نز

 فاضملا 5 للصف دقو لق لوعفم هنا ىلع ب صنلاب مهدالوا هلوقو ماكر ش

 وه ىذلا مهدالواب هيلا فاضملا وه ىذلا محاكر شأ نيبو لتق وه ىذلا

 ىلا افاضم بصنلاب ىلتقو مولعملا ةغيصب نيز نوقابلا ا رقو فاضملا لوعفم

 هلوذىف مهضعل عارف تلذكو نز لعاف هنا ىلع عف رلاب ماكر شو مهدالوا

 هدعو نا ىلع هلسر رجب و هدعو بص * هلسر هدعو فلخم + ىلاعت

 هلوةكف فرظلاب لصفلا اماو هلسرو فلم نيب لصف ثيح فلخم لوعفم
 ىذلا فاضملا نيب لصف ثيح * ىبحاص ىلاوك راث متنا لهف* مالسلا هيلع

 فاضلل فرظوهو ىلهلوش ىحاص وه ىذلا هيلا فاضملا نيبو اوك راتوه

 فاضملا نيب مسقلاب لصف ثيح دزدللاو مالغ اذه وكف مسقلاب لصفلا اماو

 (ةرورضلاىفالو) هلوذو ديزوه ىذلا هيلا فاضملا نيبو مالغ وه ىذلا
 اضدا منيب لصفلا 0 هنأ ىعل ةعسلا ْق هلوق ىلع فوطعم

 لصف ثيح +اهمال نممويلارد هلل * هلوقك(فإ رظلابالا ) رعشلا روض ف

 هيلا فاضملا نيد , و ريثكلا ريانا ىف نعم لادلا محب رد وه ىذلا فاضملا نيب

 نم 6 فصلا فذ 3 مويلا وه ىذلا فرظلاب نم وه ىذلا

 ا هنال ( هيلا فاضل ) فاس ملا تارعإ ىا هازل ىطعيف )ل ةنيرشن

00 
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 وحن ىف رجا فرح ردع نوكي ناب أمث ريم 0-2 رخآ اهجو حراشلا داز دقو

 اذهو فيس هلدعف فيس هلدق ناك نا ىا فيسف فرس نا هولتق ام : لوتقم ءرملا

 000 ١ ا ا رماح 0 0 ا سال ل

 ديو حضي ا نافرشلا فن رعد هب كولو ذك هف رص و هعوقو 0

 فذج ىا (هفذح زوجيال نكل )لهلوقب فنصملا كردتسا مث أدّتبلا ىف زوحيال
 زوحين ةرورضلا دنع اماو أدتبملا فذح زو هنا عم ةعسلا ىف نا باب مسا

 بايلا اذهل الومعم مسالا كلذ نوك ناذ هف لح زوجيال امئاو عونلا اذه مهسأ فدح

 دازو * هلالومعم هنوكرهظي مل لما رهظي ملو فذحولو هيف لملاب رهظي اما
 دنع هراعكأو هفذح زوم هناذ زا ولا مدع نم ناشلا ريمض ءانثتسا ناحمالا ىف

 6 رششع ىداملاو )) حراشلا هلّقن اذك خيرص لعف هلي ملاذا نا مسا هعوقو

 ىننل ىتلا ) الدلك مسا ىا « المسا ) رمشع ةثلث نمسشع ىداملا بوصنملا ىا

 ربلخا دوجو دنع )) المسا ىا « فذحب دقو اندنع لجر مالغال وحن سنملا

 فذح دنع امهدحا قذح زوجيالو همءأ دوجو دنع هفذح زوجي يملا اذكو

 ىتاثلاو ) كيلع  سأب الىا كيلع الوحن ) ةيلكلابفاجالا مزلي هنال رخال
 سلب نيتهتشملا الو امريخ و رمثع ةثلث نمرسشع ىتاثلا بوصنملا ىا « سّشع

 ىا (رشع ثلاثلاو ) زاوملاو ةحتلا ركح ىف ىا ( أدتبلاربخإل لموهو
 0 ىذلا عراضملا ىا « لخادلا راشلا ) سنع ةثلث نم ثلاثلا بوصنللا

 نأ وحن ) نذا ى نل نا ىهو عبرالا م ا

 لوما نم ثلاثا مقل وه ىذلا رور#لا لومعملا ىا(رورخ لا اماو برضي

 فرحت 0 ورا رم ىا ا 00 نيم ةلاصالاب

 0 ىا«هعدقت ْز 1 رو 0 1 ةفاضألا ا دفاضألاب

 ىلع) هيلا فاضملا لومعم مدقتالو ىا(هلوممال و ادءا ةفاضالاب رورجلا

 ءانثتسا ريغ ظفل فاضملان وكب ناالا) هلوقو فاضملا سالا ىلعىا (فاضملا
 فاضملا ىلع هيلا فاضملا لومحم دقت زوجال ىا هلومحمالو هلوق نم

 زوج ةئزفلا ىأ ( روصف رف ريغ ظفل فا اضللا ناوك تفودا تكو لك ق

 وحن إلريغ ظفل وه ئذلا فاضملا ىلع ىا(هيلع هيلا فاضملا لوم مدقتإل

 هنأ لع بوصنم اديزو هربخ براض ريغو أدتبم اناذ (براض ريغ ادز انا

 0 دوس
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 اتسم نووك غنتماو هيلع لْخلا بو هنا نعي ةفصلا لع هرصقت اذ
 | هلاقشا لعيالو روصخم ريغ اركنم امج ددعتملا عقو اهث نوكي دق رذعتلا اذهو
 لخادريغ هدعبام نوكي نا لمحت هنال هيلع هلاشا مدعو ىثتسملا كلذ ىلع

 هللا الا ةهلآ امهبف ناكول ىلاعت هلوق ون ) هل اثم رخآ عج ىف الخ اد لب هبف
 معي ملو ددع ىلع روصخم ريغ ركنم عجج هنكل هلآ عج ةهل آلا ناف ( اتدسفل

 (هللاريغىا ) ةفصلا ىلع كلذل لمحل هلوخد مدءالو هيف ةلالخلا ةظفل لوخد

 ةفص هناىلع اظفل اموفرم نوكيف هد هب اف هنارعا رهظ الاب اريعمريغلا ناكالف

 اتجرملا هللا ريغ امها ريد ةهلآ ضرالا و ءاعتلا ىف دجوول ىا ةهلاالا

 ( عساتلاو )هللاريغ ةهلا اههف دجوب !فماظنلا نع اج رخت مل هنكل ماظنلا اذه نع

 ةصقانلا لاعفالا عاونا ىا 6 ناك بابريخ رب رمشع ةثلث نم عساتلا بوصنملا ىا

 ةيومخلا ماكحالا نم هناشو هلاح ىا ( هرماو ) قبسامم بع هنال هفيرعت كرثو

 ةل-و ادرفم هنوكزاوجو هددعت زاوج نم هرما لثم ىا ( ًادّبملاربخ ماك

 عونلا اذه نم لا_هتسالا ريثك هنوكل ( ناك فذح زوحيو ) كلذ ريغو

 هريغ نال هريغ ازواج فذ لاا زاوج ىف ناك نوك لاح ىا ( هريغ نود إل
 فذهل فرظ 6 ةنيرقلا دنع )ل هلوقو لامعتسالا ريثكب سيل ةصقانلا لاعفالا نم
 0 نوب زحجم سانلاوحن )ةن رق دوجو دنع فذحلا كلذ زوجي امنا ىا

 ةروصلا ىف مالكلا اذه لثمىفىا ( هلثم ىف زوحنو رشف ارش ناوريخف اريخ نا
 5 ا ءافلا ”ىح مث ةيط رسشلا نا دعب مسا ”ىحي ناب

 ءافلاو نا دعب نيدراولا نيعسالا عفر زوجي ىا زوجي لعاف ( هجوا ةعبراز)

 | هجولا اما + ىناثلا عفرو لوآلا بصنو ىتاثلا بصنو لوالا عفرو امهبكلو
 ريخ ىناثلا مسالا نوكو ربخ فذح عم ناك مسا لوآلا مسالا نوك وهف لوالا

 ةلخاب ناك فذح صخف ريخ هؤازخل ربخ هلم ىف ناك نا ىا فوذحم أدتبم
 روك ذملاو ناكرمسا فذحف امهبمتن وهو ىناثلا هجولا اماو + ةيطرمثلا ىلوالا
 ىا ةيازللا ةلبا ىفربخ روك ذملاو هعسا عم هفذحنو ةيطرعثلا ةلجخلا ىف هريخ

 لوالا عفر وهو ثلاشلا هجولا اماو * اريخ هوا زج ناكف اريخ هلع ناك ن أ

 روك ذملاو هع<ا عم هفذحتو هعسأ روكذملاو هربخ عم هفذحف ىناثلا بصنو

 وه ىذلا عبارلا هجولا اماو + اريخ هؤازج ناكف ريخ هلعىف ناك نأ ىا هربخ

 وهو نعمأل ةوقو هيف فذملا ةلَعل ملا ىف فنصملا هراتخا ىذلا ىوقلا ًةَجولا

 ءازملا بناج ىف أدتبملا فذحبو فوذحن اربخ روكذملاو هعما عم ناك فذ
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 دنعاماو * نيبرمصيلا دنعا ذهو»* ءاشس اللم لدبلا مع ناكل ىنعم لص الا ىف

 امهف رصت زوجي اهنع احرخ اذاذ ةيفرظلا نع امهجورخ زوجف نييفوكلا

 زكا ىف اشاح دعب رورحم ىا « كالا ىف اشاحو ) ابصنو ارجو اعفر
 اهنا ىلع لقالا ىف بوصنم وهو رك الا ىف رج فرح اهنوكل لامعتسالا

 (« لقالا ْق 0 ام دعبو ىا ( الخوادعو١) روصم هلعافو لوم لعف

 لاله و لقالا ىف رج قرح انهن وكل قبس اك زكالا ىف امهدعب بوصنم هناف

 000 ا وكل ناز ريع طفل قف لضألاو ىا ( رغ لصضأو )ذك ألا ىف
 لحر ىت ءاج انل وقف ةرياغملا وهو نيعم ىعم راشعاب يهرم عع ىلع هقل رد لل

 اذه ىلع الاد هنوكلو ةئرحملا مكح ىف ديزا لجر ةرباغم ىلع لد دب ز ريغ

 الا ىلع رز ريغ لخفل 0 ىا ل همصلا ق هإ (ىعتسإ 3ك 0

 15 امل كدا ءاتشي م ال١ ىنعم ىلا ةراغملا ىئعم نم كالذ لق نان ءاسنسالا ق

 افل برعل 11 تر 5 ,اغملا ىعم هلا 8 ىف هلبقأم رب اغيب الا دعب أم

 ظفل ىف اظفل ىئثكسملا بارعا رهظي ىا 01 ئيةلمسملا ب اعاك) ددلي> ريغ

 هبا نعا 4 تارعاك نم لاح رقتسم فرظ ( ليصفتلا ىلع ) هلوقو ريغ

 مالك دعب عفو نا هنا ىنعي روك ذملا ليصعتلا ىلع هنوك لاح ىثنسملا بارعا

 عقو ناو انوحو بص اهطقنم وا هذم ىشسملا ىلع أم دعم وأ تبجوم مانا

 ريغ ىف عفو ناو لدبلا راتخيو ناهجولا زوج مان بجوم ريغ مالك دعب
 ريغ موقلا ىنءاج وحن لوالا لاثخ لماوعلا بسح برعي ماتلا ريغلا بجوملا

 دءز ريغ ىلع ءاحام ثلاثلا لاثمو ديز ريغ موق انا عقال لاثمو دز

 هال ءاشتساألا ىف هلابعتسا وهالا ق لصالا ئا ( ءانثتسالا الا لضا 5

 دقو ىا « ريغ ىلع لمح دقو ) ىزك الا هلامعتسا وهااذهو هل اعوضوم

 6( ءانثتسالا رذعت اذا ةفصلا ىف ال ريغ ظفل ىلع لمكيو :لصالا اذه نع لدغي
 ةلجج ىف عقو اذا عطقنم ىلع الو لصتم ءانثتسا ىلع هلج نكمي ل اذا ىا
 اهطقنم نوكي يح هلوخدمدعالو الصنم نوكيا ىح هلعتم ق 1 0 1

 لمحف لصالا نع لدعي ذئيخل امثدحاب مكحلا زوج الف لاقحالا ىلع قب لب

 اظفالاو رهاظلا ىف « ةفص إ الا دلك دعبامىا ( اهدعبام نوكيف ) ةفصلا 0

 هنكلوالا ىف باععالاقخ ةقيقللا ىف اماو اهدعب عقو مسا ىف با عالا رهظيف

 فوصوملا باىعاكىذلا اها رعا ىرجاف هيف بارعالار وهظ عئتما افرح ناكامل

 ةفص هلوق ىلع فوطعم © ىثتسمال ) هلوقو هيف عئاملا مدعل اهدعب ان

 38 (ادكأت)
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 ارك ذ] رملا نان اضنا دودرم هجولا اذنهو دز اوه دزالا ١

 تاذف بلسلاو باججتالا نع رظنلا عطق عم لماعلا تاذ رابتعا وه لماعلا

 ردعتل لدبلا رذعتف بجوملا ىف 0 بجوملا ريغ ىف رركم لماسعلا
 ءارقتسالا هيف هجولا نا رهظف تاهبجوتلا لمن دعب حراشلا لاق اذهلو همكَح
 انهه لدبلا رذعت نال رهاظف امدقم هنوك نيح هوجو هجو اماو الا سيل

 نوكلف اعطقنم هنوك نيح اماوهنم لدبملا ىلع لدبلا دقت زاوج مدعل رهاظ

 الوعفم هنوكلف هيلع فطعامو الخ دعب هنوك نيحاماو نكل ىنعمم انههالا

 ىف عرمشش بوجولا نابنم غرف املو + اهضعب ىف ابوصنم اربخو اهضعب ىف

 ىلع ىنثلسملا بصن هيف زوو ىا ( هيف زوحيو ) لاقف هبصن زوحام ناي
 ارتاح نوكي هنم ىئثتسملا نم الدب هنوكو ىا ( لدبلا راتخو ١ ةيانثتسالا

 عقو مالك ىف ىا ( بجوم ريغ مالك ىف ) هلوقو ابوصنم هنوكىلع اراتخحمو

 ةيلاح هلم ( روكذم هنم ىنثتسملاو ) هلوقو ماهفتساوا ىهن وا ىفن هيف
 انرفم نوكي اروكذم نكي مل اذا هناف روك ذم هنم ىنثتسملا نا لالاو ىا

 اي وصنم هنوك نيح اذهو فصنلاب ادي زالا موقلا ى ّءاجام وحن )'ىجسو

 موعلا نم ال دبهنوك نيح اذهو عفرلاب ( ديزالاو ا هلوقو ديال 0

 ىلع ) ىئنثنسملا برعيو ىا رخآلا هيكح ناي ىف عورش ( 6( برعيو )ل هلوقو
 ب ووك لاَ مع هلم الا ناكاذا) كر اضتقا ىلع ىا ( لماوعلا بدسح

 ال وعفم ن رك ل العاف نوكي العان لماعلا ىضنقا نا دش

 وحن ) تالومملا نم اهريغ اهيلع سقو ارورحم نوكي آرورحم ىضتقا نأَو

 اديزالا تيأرام لوعفملا لاثمو لعافلا هتاضتقاللاثم اذهو( ديزالا ىتءاجأه

 لمعنع غرف لماعلان وكل اغرفم اذه ىمنو ديزرالا تر مام رورجنالاثمو

 اغرفم ىلصالا هلومعمم نوكفالا دعبام ىف لو اذوذحم هنوكل ىلصالا هلوهمعم

 دروامتاو ليلق بجوملا مالكلاىف مسقلا اذهو هريغ ىف لماعلا لاغتشاب هنع

 لق امناو حاسمتلا الا غضملا دنع لفسالا كفلا كلر .ناويح لك مهلوق ىف

 عئاش بجوملا ريغ ىف هلوصحو مالكلاىف ةّدافلا لوصحنم دال هنال كلذ

 هنأ اذه ديش ديز الا ىتءاح الثم ليق اذا هناف ليلق ردان بجوملا ىفوريثك

 ىا ( ضو و) هلوقو ديفءريغ اذهو ”ىحي مل درزالا ناسنا لك هءاح

 رصصقلا عم اهعض و نيسلا رسسكب ( ىوسو ريغ دعب ) اظفل دور ىئثنسملا |

ل ادبا ناب وصنم نافرظ امشودملا عم اهرممكو نيسلا محم هب (ءاوسو) |
 دل أذ11ذذذ11|1|1 12020 ْ اما
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 ناكاذا هناذ ةفصالا ظفل نكي ملذا ىاالا ةفص رملاب ( ةفصلا ريغ ) هلوقو
 ااا ف فرط ( مالك ىف )' هلوقو هبكح فرعتس اكريغ ىعم نؤكي ةفص
 ادوجوم هنوك تقو ىا هلفرظالا دعب هلوقو ناكريخ هنا ىلع الحم بوصنم

 اهدحا ىف ناكول هناف ماهفتساو ىهنو ىقنريغ تبثم ىا (« بجوم )ل مالكىف
 فص دعب ةفص راب 6 مان هلوقو لدبلاو بصنلا زوجي لب بصنلا بجي ىل
 هناف هيف روكذم هلا ىنعي هنم ىثتسملا ىلا ةبسنلاب مان مالك ىف ىا مالكلل

 بجوملا ىف محدنلال غرفملا ءانثتسالاو اذرفم ءانثتسالا ناك كال ذك نكي ملول

 فوطعم ( امدقبوا) هلوقو ( اديزالا موقلا ىءاجوت ) ئس (جاليلقالا
 آر الدقم ىكتمملا ناك اذا اًضيا ابوجو: بوصنم ىا ناكر يخ ىلع
 ةفطع ةْنن رق اضيا انهه ريتعم الا دعبو بجوم مالك ىف هنوكو ( هنم

 00 | اضا انه رغم هييلع فوطعملا ىق ةريتعملا ذوتقلاو ناكر يش لع

 ىا ( اعطقنم وا ) دحا ىلع مدق اديزالا ناذ 6 دحا !ديزالا ىنءاحام
 الا موقلا ىنءاح وحن ا اعطقنم ىثتسملا ناكاذا اضيا ايوجو بوصنم ىنا

 اضيا بوصنم ىا مدقملا ناك ىلع فوطعم 6 ناكوآ )) هلوقو « اراج
 ا لابعتالا 211( ىا ( رك الا ىف ادعو.الخ دب ) ىثتسملا ناك ذا

 الخ ىلع فوطعم 6 الخاموا )) ارورم نوكي رج ىفرح اموكل هلقا ىفو
 ( وا ادعامو )) الخام دعب ىثتسملا ناكاذا اباد ابوجو بوصنمىا ادع ىلعوا

 ىف ناك اذا ابوجو ابوصنم هنوك هجو اما 6 نوكيال ) دعب © وا سيل رب دعب

 ههجوو برعلا مالك ىف كل ذك هعوقوو ءارقت_سالا وهف ما بجوم مالك
 هديل ةلضف هنوك ىف لوعفملاب اءانشم نوكي ابجوم امان ناكاذا هناب رهضعل

 كبل ىثسملا ندم الدب ىثنسملا ناكول ا الدب هاعح رذعتلو مالكلا مامت لعل

 لدبلا ناشوه اك روصقم ريغ هنم ىثتسملاو اروصقم ىثتسملا نوكي نا مزاي
 هيجوتلا اذهو دساف وهو الصا ىثتسملاو امرف هنم ىثتسملا نوكي نا مزليف

 رظنلا نع اكورنم هنم لدبملا ناكول مزاي امناو هّتمعرف موز لسنا هناب دود م

 قرفلل ريكح ىفام ةيكورم هن نالجملا ةيك ورم نم مزاي ال هنا و ةيلكلاب

 موزال انهه لدبلا رذعت ناب اضيا هجو و همكحىف ام نيبو *ىشلا نيب رهاظلا
 انلوق ىف مزإيف لماعلا رركت ةوق ىف لدبلا نافذ اضيا ىئثتسملا بامجاب مكملا

 ىنءاجام ىنعم ناف ضراعلا ىئنلا كريب لماعلا لصا رركت هيف زوحي هنال

 (دحا)
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 ١ ىا ( نماثلاو ) فيرعتلا ىلا ب ايتحا الو مسالا ىف الصا ةركللا ن وكل |

 هيءوربسف امناو ىنثتسملا ظفل هيلع قلطيام ىا ( ىثتسملا ) نهاثلا بوضنملا |

 نيضملا ريستوا ئراضملاو ويلملا قتلا ربمت اودارإ ال مهنا ةدعاقلا ناف |
 قالطا اودارا اذا الثم ىنعملا اذه هيف نوقلطي دحا و ظفلب ظفللا ىف نيك ٌرشملا

 هللاقيف دسالا ظفل هيلع قلطيام نولوش عاحمملا لجرلاو دسالا ىلع ظفل

 قلطيام نولوةب دحاو ظفل ىف بهذو سمت عجم اودارا اذا اذكو زاحلا موع

 نكميال هناف لبقلا اذه نم هيف نكنامو كريشملا مومع هللاقيف نيعلا ظفل هيلع
 موهفم ناف هيلع هقالطا محصن زخفل ىنعمىف لصتملاو عطقنملا ىنثتسملا نيب عملا

 ريبعتلا اذهب الا امهنبب عملا نكمب الف جرم هنا ىتاثلا موهفمو حجر ريغ لوالا |

 (نامونوهو) لاق اذلو صاخ في رعتب امهنمالك اوف رع مث نيعون ىلا هوعسق مت
  0ىا(وهو) لصتم امهدجا ئإ (لضتم) نامون ىعملا اَذهبا رق

 مسا نع ىا (ددعتم نع ) جرخا ىذلا مسالا ىا ( جرخلا ) لصتملا ىئئتسملا
 هيف ضع ءاش جارخالا دعب حصني ىّتح نينثا ىلع قلطي هلقا لب درفع سيل

 اديزالا موقلا ىنءاج وحن ىلك موهفمىف تاب زج عامتجاب ددعتملا الذ ناكءا وس

 الاب هلوقو هفصنالا دبعلا تي ريا وحن ىلك موهفمىف ءازجا عامت جابوا

 نم دارماو ئح“اك امثريغو ادعو الخ لثم ىهو 6« اهتاوخا ىدحاوا

 جارخا امو لوالا لاثملا ىف اك ةقيقح ددعتملاف لخادلا جارخا اما ججارخالا

 امكحالا فيصنتلا لبقسال دحاولا دبعلا نال ىتاثلا لاثملا ىفائ امكح لخادلا

 (روكذملا) مطقنملا ىا(وهو) عطقنمىنئتسم قاثلا عوتلاو ا
 هلوقو اهتاوخا ىدحاوا الا دعب ىا ( اهدعب ال رك ذ ىذلا مسالا ىا

 لاح ىا روك ذملا تحن نكتسملا ريعضلا نم لاح هنا ىلع بصنلاب ( جرتربغ)
 مدعب عل اما اذهو ددعتم نم جر ريغ ركذ ىذلا مسالا كلذ لولدم نوك

 مدعل وا اراج-الا موقلا ىنءاح لثم هيلع ددعتملا موهفم قدص مدعل هف هلوخد

 ناب ىف عرش مث* ديز نعةيلاخ ةعاججىلا ةراشالا ةنب رش هلوخد ىف دارملا
 ماقم ماقملا نا عم رهاظلا مسالاب هدروا امئاو 6 ىنئثتسملاو ) لاف هبا عا

 قلطي ام ىنعمب ىا ىئثتسملا قلطم هب دارملا نا ىلا ةراشالل هركذ قبسل ريض

 هلوقو بصنلا هيف زوحيو هلوق ةئيرشب ابوجو ىا ( بوصنم ال كلذ هيلع

 ) (الادعب ) هلوقو ابوجو ٍبوصنم وه ىا بوصنلل فرظ « ناكاذا
 ٌئح# اي رخا اهل ناف تاوخالا نم هريغ دعب ال ىا ناكر ملل فرظ
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 مس داس بل للم ب

 ةقيقلا ىف ا "ىلا ىا 0 هيف ريبقلاو |

 كر ديلا 0 لاثم ( ايا 0 دو 1ع لمتنا كلا ا
 بسعتنا امل لق و هل نءالابالا قدح ال هنال فاضاؤ بالاتاذ وهو نيع هيف

 ارو ال هيوكل الز ل اما سدملا نوكي ن ا لمحت هنال هقلعتملو هنع

 لق و ىفاضا ضرع ىلا ةراشا ةونا بيط دب ز ىا (ةوباو )) هلوقو هيبا

 0 نحو ما وقو قلعتلا ضاخ ىناض ا ريغ نيع ىلا ةراشا (1نادو) هلوقو

 هنع بصتنملانيع سل هيف ريل نكل اضيا ةهبشملا ةفصلل لاثم اهجو دز ىا

 لضفا ديز ىا ( انعورعنم لضفاو) هلوقو اضيا رخآ عون وهو هؤزج لب
 اعتمل صاخو ىفاضا ريغ ضرع هيف يملا و ليضفتلا مسال لاثم ورع نم

 ىفوا هلأ وق ىلعوا ةلج- ىقوا هلوق ىلع فوطعم ©« ةفاضا ىفوا ) هلوقو

 (هسط ىئبحعا و2 ةفاضا ىف ةردقم تاذنع ماهبالا عفر هنا ىنعي اهاهاضأم

 6 يبغا اذهو ) تف رعاك اهجوو انعو اراد اذكو 6 ةوباوابا ) هّئيش بيطىا
 رك ذ اهف ةردقم تاذ نع ماهبالا عفريام وهو ْيبَعْلا نم ىتاثلا عونلا ىا

 ديز باط هلوق ىف م ةقيعح العاذ ناك ءاوس ظفللا ىفال © ىنعملا ىف لعاف )

 هاملتع راصف ءاملا هزلم ىأ ءاك ”ىلتع ضوملا م ازا<وا دن ز سفن باط 12١

 لعافلا نال 4 هلمام ىلع مدقتال ) ىنءملا ىف العاف هنوك لج الف ىا 6 اذلف )

 زوحجيف درملاو ىتزاملا دنعاماو فئصملا هنمو روهجلا دنع اذه هيلع مدد ال

 نا لعافلاب الوم هنوكنم مزايال هنا الاقف ههبش ىلعو لعفلا ىلع همدقت

 يقلا نم ضرعلا تو ذئتيخ هناب امهيلع دراو هجو لك نم هيكح ىف نوكي
 العاف هنوك وه العاق هن وكي دارملانا ٍلعاو + ايناث ليصفتلاو الوا ماهم الا وهو

 اهيلع الوم و ةردقملا تاذلا نيع نوكي نا بحال يملا اذه نال ىنعملاف

 ىلاعت هلوةف لومحلا ىلع اهلاقشا ىكي لب ةروكذملا ىف هنيع نوكي نا بحاك

 3 ضرالا ئَش وهو ةردعم تاذئع ريم نويعلاو غان وبيع ضرالا انركو+

 لعافلا ىنممىف هنوكف ضرالا نويع انرذو قيقا هانعف لعافال لوعفم هنا

 ليوأت وا اللا ىناك اهنويع ترش ىنعملا نوكي تح ترمب انرك ليوأت اما

 ىناك اهنويع تردمعناو ضرالا انر ِ ا عواطم هناذ اهتو.دع تر مذا

 نوكيال ) نيعونلا لّقشيف هسنج ىا (ريمقلا وز ىنعملا ىف العاف ن وكيف ليهستلا
 ةركن هنوكناليقو ءارقتساناالا ليلدب برعلا مالك يفاذك عق و هناف (ةركنالا

 (نوكل)



 نعوا )هلوقو مهملا مسالا ةيماقل اببس نوكتىتلا ةسؤلا ءايشالا ركذ قبسدقو 0
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 اههدحا نامون 'ريبقلانا ىنعي هيعونل نابو ةروك ذم هلوق ىلع فوطعم ( ةردقم
 هلوقو ةردقم تاذ نع ماهمالا عفربام رخالاو ةروك ذم تاذ نع ماهم الا عفربأم

 لماعلا ثح ىف ةروك ذملا تاذلا ةلثما ترماملو ةردقم هلوقل فرظ ( ةلج ىف )

 لاثم اذهو ( اسفن دز باطوحت ال لاقف ةردقملا ةلثمال ضرءنو اهل ضرعت مل

 ىفالو باطىف سيل ما. الا ناف ديز باط ةلجج ىهو ةلجج ىف ةردقم تاذل

 هل وش هريسفت راشا هيلاو هسفن وهو ديز ىلا بوستم 0 ديز
 اقوا ) هلوقو اهف ردقملا ”ىثلا وه مهبملا تاذل اذ ( ديز 'ىش ناطقا )

 مسالا ىف ةردقم تاذ نعوا ىا ةل+ج ىف هلوق ىلع فوطعم ( اه اهاض

 ريضلاو هءاش ىنعم ىهاض هلصاو ضام لعف اهاض هلوتف ةل-هبا هباش ىذلا

 ارييقلا قت ريف هيعسف ىلا ةراشا هيفو ةلمخلا ىلا عجار ثنؤملا لصتملا بوصتنملا

 ماجالا عفربام ةناثلاو ةروك ذم تاذ نع ماهالا عفرإم اه دحا ةعبرا ىلإ

 هءاش مسا ىف ةردقم تاذ نع ماهمالا عف ربام هثا اثلاو ةلج ىف ةردقم تاذ نع

 لعا+ « هس امك دفاضا ىفةردقم تاذ نع ماهمالا عفربام ةعبارلاو ةل#جلا

 هركذداكر قتسملا ماسالا عف رباه لّس ملو ماهالا ىفرقتسملا ةفص رك ذب مل فصنملانا

 نام الا نيم ىف ىواضببلا هرك ذ [ىعضولا ماهمالا لّس ملو بجاملا نبا

 ةيراح انيع تيأر وحن ةكرشملا ظافلالا ةفص جارخا هركذ ىف امه رغ نآل

 مدعل يبي سيل هنكل ءانعم نييعتلو انيمئاظفل ماج الإ مقرا ١
 ىف هلوخد مدعل فنصملا هكرثو ماها هفص و ىف سيل هناف هيف ماهمالا رارقتسا

 جاشحاالو لوخد الف عباوتلا نمال ةيلصالا تالومعملا نم 'ريبقلا نافذ فيرعتلا

 نع ماهمالا عفرت اهناف لالا نع هب زري تاذ نع لاقامنا و هجرخ دبق ىلا
 هءاشامنااضيا ٍبعاو + حراشلاهركذام صم اذهو هناذ نعال لاخلا ىذ ةفص

 نيعاما ْيِبقلاو ليضفت مساوا ةيشم ةفصوا لوعفموا لعاف مسا اما ةاجلا

 ىقاضالا نيعلاف فاضا ريغ وا ىف اضا اما امهنم لكو ةونالكضرءاماو رادلاك

 لعلاك ىناضالا ريغو ةوب الك ىفاضالا ضرعلاو رادلاك ىناضالا ريغو بالاك

 رادل اك هقلعتل صاخ اما و سفنل اك يملا هنع بصتن, امل صاخ اما اهنم لكو

 هركذاموه هنع بصتنا ال صاحلاا ىفاضالا ريغلا نيعلا لاثف بالاكامه#ل لقحاماو
 لوس نامزاللاو هب ئتكاو ةلخلا ىف ةردقللا تاذلاىف هلاثم اسفن ديز باط هلوش

 ١ لعافلا سال لاثم ام * لم ضولا و ) هلوتق العو ةو.اواباو اسفن ديز باط |
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 هنكلاضياهللاثم ( ورعبكرالووآ )ل هلوةواعم ريغتلاووا ولاب ه:نكلاضياهل
 م عقوامللاشم 6 ب بكروا )) هلوةوورمم هلعافنال هيفريمض ال وهدحوواولاب
 ريعضلا عم هيكل اضادل لا بكرووا ل هدحو ريعدلا عم الاح تبثملا
 00 ىضالل اضيا ل 0 1 ب هلوقو اعم واولاو

 دزعمالا ةلمحلل 0 1 1 وه ) ديز ىف“ ءاح (وا) هلوقو هدحو واولاب

 | دتيعق وال لاستم "نورا كل تمارا تسفر: ىلا
 زاوج اماهدحو واولاب ةعقاولل اضيااهل لاثم بكار ورعووا ريعتلاو واولاب
 ىتلا لبا طبرا فراسعتم ريعكلا نال طقف ريعضلاب تيثملا عراضملا ريغ عوفو
 اهمال طبر لضف ىلا ةيلاملا ةلجلا جامتحالف واولا اماو درفملا عقوم تعفو
 لالقتسالا ىف ةرهاظ اهنوكب و ةلضف اهنوكب اهريغ نع اهزاسال ةيعمالا
 ىونعملا طبرلا دوجول اههدحاي ءافتك الازا وج اماو طادتحالل اهب تردصف

 وحن أدتبلار يشك اهنال (لاملا ددعتز ومي :و) لادا لصا ىلع دورولاو ةلحجا ف
 م لال امفذح زوج وىا (هلماءقذحو اكحاض ابكار ديز ىنءاج
 ايدهم ادشاركلوقوحن ىا (ايدهمادشا روحن ) ةيلاحوا ةيلاقمةئرق دوجوبىا

 وه فوذحلا لماعلاو هيف عرش ناوا هل ابين قلل أ عربا درا كف نا ١
 هعورش وا هن أيت ةنيرش مولعم وهو بهذا وا ريسي راس نم صا وه و رس ظفل

 ايدهم كنوك لاحو ك نيف دشسرلا هيف نك اهف ادشار كن وك لاح رس ىأ هيف

 هنوكل هنكل ةيادهلل اعرف ناك ناو دشرلا ىنعمو ليلد ىلا هيف جاتحن لحم ىف
 ناذهو ةيئر همدقتل اهيلع دشرلا مدق هريغب ةقلعتم ةيادهلا نوكلاو هس اقلعتم

 ددعتلا مدعل هيف نحن اعف ان وكي مل نيلخادتم اناكول امهثال انه نافداّريم نالاخا
 مثملا ىض اضملل اريدقتوا اظفل دق موزل ةلئسمل ضرعت ملامناو نيلخ ادتملا ىف
 نييفوكلاو شفخالا بهذم نال اهيف قافثا الو ةللسم ةلّئسع تسيل 285

 طاريشاوهو ليهسنلا بحاص اهرك د ةلثسل ض رعت مل اًضداو 1 مدعو

 6 عباسلاو )و لابقتسالا َدَق الع نع هولح ال اح هعوقو دنع تدثملا عراضملا

 ريسفتلا و نيبدتلا اضيا هل لاش و 6 يبقا ) شع ةثلث نم عباسلا بوصنملاو ىأ
 نوكل فيرعتا بسنالاو رهاظلا وه لوالاو اضبا اهحكمب و ءايلا رمسمكب ريمملاو
 اقتلعتمو ملكتملا ىلا ادنسم اريبقلا نوكرابشعاب هجوم ىتاثلاو مسالا ىلا ادنسم يعل
 مساىا ام ري كا وز ما :جالا نيب نم هريع ملكتملا نا ثيح مس) الاب
 0 ديش] ١ كالا دحاب .ةقاع ةروكاذم 00 نع ماسرالا عف عفري ل |

 (دقو)
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 بصنلاب ( ةيربخ ) هلوقو ريخلاك لالا ىف الصا درفملاناكنا ودرغملاك ةئيهلا
 لالا ىذنع ريملا ةلرنم تناكامل لاخلا ن اذ ةياشنا ةلج نوكتالىاةلخلا ةفص

 نم) ةلجعقت ىتلا لالا ىفىا (اهيفد.الف) اضياالاح هعوفو اضيارحملو
 ةداذالا ىف ةلقتسم ةلجلان ال لالا ىذ ىلاةلخلاكلت طبارلا كلذ طبريل ( طبار

 باستكأ بجوف لاخلا ىذ ىلا طانرالا ىضنقت لاملاناعماهريغب ةطبترهو

 ريعتلاو واولا امثونينثاهيف طبارلا ناكاملو طبارلاب لصاح كلذو طابترالا

 نيس نأ فنصملا دارا امهاكب طبر اهضعب و اهث دجاي طب رب ةلخجا ضعب ناكو

 اهطبرىف ىنتكبىا ( طقفريضلا ) طبارلا كلذىا ( وهو ) لاققتاهنم لكلخم
 قلعتم( تبثملا عراضملا ف ) هلوق وهريغ ىلا جاتحال و لاما ىذىلا عجارريعب

 وحت ) هلعاف عم ةلجج نوكي ىذلا تبثملا عراضملا ف كالذك هنوكىا ةبسنلاب

 لوخد زوجالو ةلج ناكاذا الاحن وكيامتاعراضملاناف ( تكريديز ىتءاج

 نالو الاح هنوكنيح واولا نع ىنغتسي ىذلا لعافلاسا هتهباشمل هيلعواولا

 ليعتسي هنال وددلاو ثودحلاىلءهتلالدوهو لاحلال صاىلعدراو عراضملا .

 ههجو كصاو تق مهلوق اماو ىئنلا فرح نع درلاوهو لالا قيرط ىلع
 كصااناو لوالاريدقتف أدب اريدقت لوأف +نولعتدفو يتنوذؤنإل# ىلاعتهلوقو
 فطعالوالا ىف واولا لعجوا ةيع“ا ةلججنوكتفنولعدق ناو ىناثلا ريدقتو
 روك ذملا لي وأتلا ىلا نالاثملا با: الفاي كا ناكاذا اما رابلك كلا ناكاذااذه و

 اذك لي وأتلا ىلا هب الاى جل ادق نع ايراعهنو؟ ؛ عراضملا ديقول اضياو

 هيفزوحنامناياماو هيفبحبام ناب اذهو ماصعلا لضافلا نع حراشلا لهن

 امىف طقف اريعض نوكينا بحي طبارلا كلذىا (واولا عمريمضلاو ا إل هلوقوهف
 ريعضلا وا ريعخريغ نم ىا (هةحوواولا وا ) واولا عماريعض نوكينا زوي و ركذ
 تبثملا عراضملا ريغىفىا ( هريغىف ) ةثلثلا كلذ زوجى اواوريغنم (هدحو

 بلاغلا نكل ) ةيمسالا ةلخجاو ىئتملاوا تبثملا ىضاملاو ىئنملا عراضملاوهو

 ماسقالا نمدحاو لكى ةيلاملا ةلخجانوكينا زوج هنا ىنعي ( واولا ةيعمالا ف
 حج رت ريغ نم لامعتسالا نم لكىواست عم اهمههدحاب واريئكلا عمواولاب ةعبرالا

 نوكتنا اهيف لامعتسالا  لا:ناف ةيعءالاةلجلا ىف الا رخ الاف مض عم اههدحا

 ةعبرالا نم دحاو لك اتحا الو فيعض واولاربغب اهنوكو ريعكلا عمواولاب

 اذهو ( بك ريال ديز ىءآح وحن 2 لاعف اهداربا فنصملا دارا ةلثما ةثلث ىلا

 لاثم (بكربال ووا) هلوق وهدحو ريضلااب الاح عق و ىذلا ملا عراضلل لاثم

 ]ل7 :سسسلاسلللابالل ذا
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 مدت زاج هنا عم لعفلا ىلع لعافلا ميدقت زوحيالو ىتءاج لعاف ديزو دز
 مدعت اذا هناذ هلماع ىلع ديز مده مدعإسنال هناب هنع بيجاو * هيلع ابك ار

 فئرصملا صخاامناو كالذكس يل هناف رورجلا قال أدتبم بقلب لب العاف نكي مل

 ىلع ميدقتلا زاوج مدع ناف فالمللا لحم ىلا ةراشارملا فرحب رورجياب ليثقلا
 اضيا هيلع مدقت.ال هناف رللا فرح رورجلا فالخ قافتا ةفاضالاب رورجلا

 زوجي هنا ضعبلا نع لّقنو فنصملا دنع راتخلا وهو ه.وبيسو نيي رصبلا دنع

 ءزاكر للا فرح رورجيلا .ناب امان قرفو رجلا فرح رورهيلا ىلع اهعدقت
 ديزي ىه ىتلا هتلصب الا متيال الثم م ناذ هتلصب امان لماعلا نوكل لماعلا نم

 كناكف دنع ةبكار تبهذالثم تلق اذاذ* بوصنملا مكح ىف راف رح رورجملاذ

 * سانلا ةفاك الا لانلسرا امو+ ىلاعت هلوش اضيا لدتساو ادنه تبهذا تلق

 هناب لوالا نع بيجاو + هيلعمدق هنا عم سانلل نم لاح هي الا هذه ىف ةفاكناذ

 هتليزج نا عم هجو لك نم هيكح ىف نارك نأ بوصنملاب الوأم هن وك ند مزيل

 ظفالا بنام رابتعا لوالا راشعا ناذ لماعلا نم تي زج نم رهظا رو را نم

 الوعفم ةفاك نوكي نا زوحهناب دب الا نع بيجاو *نفلا اذهىف ىلوا وهو
 اعنام ىأ اذاك كانلسراىا كانلسرا فاكنم الاح وا ةفاكةلاسراىا ايزاح اًتلطم

 العتم رخآ م الك هيفو ح راشلا هركذ ام صخنم اذهو ةعلابلل ءاتلاو نبانلل

 ةركنىا (ةركن) لاخلا ب حاص ىا (اهحاص ناكول وإ) هيلا عجراف ريسفتلاب

 ىلع ىا (ابسلع لاخلا مدع بجو) ميدعتلا ريغ ”ىذب ةهصصخ ريغو هصخ

 كلذ مك ارث نم عومسلاو كيذك برعلا مالكىف عقاولا ناف ةركنلا كلت

 هيلع تمدق اهنا ههجوىف ,ىضعب لاقو «لجر ابك ار ىتءاج وحن ) لامعتسالا

 ادارطا بوصنملا ريغ ىف تمدق مثبوصنملا لالا ىذ ىف ةفصلاب سابتلالا عفدل

 هناعم ةصصخم ةركن 5 نوكنيح عقاو سادلالا ناب اذه درو بابال

 ليصحفل 0 كلا ىلع مدقتأم هن اههحوىف ليقو مدقتلا هيف بحال

 ةضحم ةركن 1 أدّدبملا ىلع فرظلار يملا يدقت بوجو ىف 1

 نعهرابخا مح افرظ ناك اذار يلا ناف قرافلا عم سايق ًادتبملاب اهسابق ناب درو

 حراشلا هنع باجاذ هيلع اهلج محدنإال هه نايبلاب وكلا اهناق لاما فالح أدتبما

 لاحلا ىه و ىذلا ىلب وعلا ف رظلا فاما و وسم قيقا فرظلا قاهلج ةعص مدعناب

 ةلج-تعق واذا انام ىف عرش ادرفم تعق واذا لاخلا لاوحا ناب نم عرفاملو+الف

 نيت ةلمخلا ناف ةلجا ىلع اهفيرعت قدصل 6 ةلج- )لالا ىا ( نوكتو )) لاقف

 ( ةئيهلا ) ا
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 امن فصتت ناب كاذو امكح هل مودتوا ةلالملا نم الا ىلاعت لعج نم ل ١

 لاحةيناثللو ةُمئاد لاح ىلوالل ىمتو ابكار ديز راسوحتن مودنال نا نهوابلاف
 اهلع لدن نا نم اضيا معاو ىلوالا ىف لخاد ةدكؤم لاح هللاشامو ةلفتنم

 ةّده ناذ ةعلاط سعألاو ديز ىنءاحوح ىلوالا لاثف ةداملا عموا اهدحو اهتثيه

 اذهو سعللا عولطب ةنراقملا ىهو لعافلا ةئيهىلع لدن اهدحو هيف لاحلا

 ىتاثلا لاثمو ةنراقملا لاملا اهل لاّقن و ماصعلا نع القن حراشلا هركذام صخمم

 عرسشمث + بوكرلا ةدام عم ةّئيهلا ىلع لدت اهنذ بكاروهو ديز ىنءاج وحن
 ءاوس لعفلا سنجىا (لعفلا) لالا لماع ىا (اهلماءو) لاق اهلماع ناس ىف
 اقلطم اضيا لعفلا هبشوا ىا (هبشوا) ايدعتموا امزال وا اصقان وا اما ناك

 ميدقتلازاوجيىف اهني قرفلا ”ىحتسو لعفلا ىنعم هنم رهشب ظفل لكى ا (مانعموا)

 نا ىا (نوكت نازل الاح اهنوك طرشو ىا (اهطرشوإل هزاوج مدعو هيلع
 ثدملا دمسقت لاخلا نه ضرغلا ناف (ةركن) الاح هلعج ديرا ىذلا ظفالا نوكت

 اهشرعت ىلا جاتحيال و ةركنلاب لصحت ضرغلا اذهو لالا ىذ ىلا بوسنملا

 نوكل (ىونعملا لماعلا ىلع لاملا ىا ( مدقتت الو ) اوشح فيرعتلا ريصيف
 زوجيالهنا لوالا بهاذم هيفو ههبشو لعفلا فالح افيعض ىونعملا لماعلا

 هلآ ذو بجاملانءنا بهذم اذهو هريغ وا تناك افرظ ىونعملا ىلع اهميدقت

 ريغ نم افرظ ناك نا ىونعملا لماعلا ىلع اهمبدقت زوجي هنا ىناثلاو فنصملا

 ملاذا هنا ىتعي ليصفتلا ىلع هنا ثلاثلاو ناهدلا نبا بهذم اذهو *”ىث طرش

 اهمدقتزاج اهلع مدقت اذااماو رادلا ىف دز امئاقوحن لالا ىلع أدئبملا مدقتب
 ديز بيكرت ون اماو شفخالا بهذم اذهو رادلا ىف امئاق ديز وحن هدنع هيلع

 لاخلا مدقتت الو ىا (لاملاىذ ىلعالو إل قافتالاب ٌئاحوهف ادعاق ومعك اثق

 ةقاضالاب ارورحوا رملا ف رار وري ناكءاوس ( رورجيا اللاملا ىذ ىلعاضيبا

 ديزوه لاما ىذ ناذ (ديزب اسلاج تررمال لان نا زوجيالف ىا (لاَقب القل
 ارورحم لالا ىذ نوكل بيكريلا اذه زوحجالو هنم لاح اسلاجو رورحيوهو
 ةب راض باشا نع ادرحم ىنءاج وحن وهف ةفاضالاب رورجلا لام اما و رلحا فرخ

 هيلع اهعدقت زوحي الف ةفاضالاب رورحم وهو ديز نع لاح ادري ناذ دنه ديز

 اذكو راملا ىلع هميدقت زوجال رورجلا ناذ اميلع اهميدقت زحي ملاهتاو اضيا

 لثمىف راح ليلدلااذه نا وهو ضَمنهيلعد روف + هيلع هعبات مدقت زوحال

 نع لاح ابك ار ناف زا ولا مدع وهو ىعدملا ركح فلن عم ديز ىتءاج ابك ار

0 
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 اا رش راما ان رج لمافلا ةيئه ةلوه و ثاذلا ناي لب 'ةئهلا نيبال
 ىرقهق اموجر ىا ىرقهق تعجر ائلوق اذكو اديدش ابرض تبرعض لثمىف

 دحا نم لاج بسعنلاب ( اظفلإل هلوقو لماعلا عون نيس قلطم لوعفم اذه ناف

 نيب ىذلا لعافلا ىا اظفل هلوق ىلع فوطعم « ىنعموا ) هلوقو نب مالا
 1| قتزف لودتلا اذكو ايونمم العافوا اظاوفلم الع ظنك ءاوس هنيه
 ىظفالا هب لوعفملا هيه نيبامو ىونعملا وا ىظفللا لعافلا همه نيسام عاونا

 نوكيلعافلا نم الاح امتاق ناكن اذ (امناق اددز تبرعض لثمإل هلوقو ىونعملاوا

 نيسامل الاثم نوكي لوعفملا نم الاح ناكن او ىظفالا لعافلا هيه نيبامل الاثم

 لوعفملا نم لاح وه امل لاثم (امئاق دز اذهوإل هلوقو ىظفللا لوعفملا يه

 موهفملا ريشاوا هبناوهو لعف نعم ىتاثلا ىفو لعف لوالا ىف لماعلا و ىونعملا

 الوعم وا العاذ ن وكيام ىظفللا لوعفملا وىلخفللا لعافلا نم دا رملا و * اذه ظفل نم

 الوعفمالو العاذ نوكي الام ىونعملا نمو نتا ىف لوالا لاثملاىف كبيكّرلا ىف

 اقلطم ال وعفموا نملاف ىتاثلا لاثملاىف اكربخوا أدّبم اماوه لب بيكّرلا ىف

 ةماق ةبشملاو ءاملا ىوتسا وحن هعم الوعفموا ادددش برضلا هتيرض لثم

 ىناثلا وادبدش برضلا تثدحا ىنعم لوالا ناذ مهرد امام اديزو كبسحو

 اهه و ىتاثلا لاثملا ىف يلوعفلل اماو لوالا لاثملا ىف اك لعافلا بحاصم اما

 ىلاعت هلوق وحن لوعفلل هيلا اذاضم نوكي نا اما اضيداو لوعفملا وا لعافلا ىنعم

 طرب ريخالا اذهو *اّميم هرخا مل لك آي نا* و +افسنح مهاربا ةلم عبقن لب *

 لاح اًيمو مهاربانم لاح اتْنَح ناذف فاضملا فذح اصح ىنعملا ن وكام نأ

 كرتول هننكل لوعفلل هيلا نافاضم امث لب اظفل نيل وعفم اسيل امث و هيخا نم

 هنمو ىنعملا حل هاخا ل مهاربا عبتنلب ليق 1 هماقم اعثاو لوعفملا

 وهو ءالؤهنم لاح ني ناذ+ نيده-ت2* عوطقم ءالؤه رباد نا* ىلاعت هلوق

 عوطةمريعتلاعج رم رادوهو فاضملاناكامل هنكل رادل هيلا انعم ناكناو

 هدانسا زاج رباد ىلا ادنسم بيكريلا ف ناك ناو وهو لعاف بئان ىنعملاىف وهو

 عمنا اًضيا معينا بام و * نوعوطعم ءال وهنا لانا زاح ىتح ءال ؤهىلا

 قءاجو< هسفن راشعاب هلن وكت نا نم معا ىهو ةيفيكلاو لالا ىه هلا

 ةقم نوكت نانم اضيامعاو هولا امتاق ديز ىنءاج و هقلعتم راشعاب وا امئاق ديز
 ْن ردقم ىا * نن دلاخ اهولخ داذ * ىلاعت هلوق وحن ةردقموا لوالا لاثملاك

 ىلاعتهّللا لاق و ةقيقحاهلاح ىذل لادا مودن نانم اضيا معاو مكقحيف دولا
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 ١ وهو لصفتلاب هديك أت هيفط يشي لصتلا رعضلا لح فلنعلا نالذف فل |
 ناكحال هلاثم اماوالعفو ايظفل هن لماعلا ناكامل لاثم اضياو انهه فنم

 نوكل اضياديف فطعلا زوحال هنافارعوشكالام انلوقكف ايونعمديف لماعلا |
 هنمهشنلاناف ايونعم هيفلماعلا ناكا لابثهوارورحت اريعض َدلَظ ف3 |

 انا 00 لثموهف نيفرطلا زاوج لاثم اماو كناشاموه كثاوام عومت
 اصفنم ادكؤم هنوكل تئجىف عوفرملا ريعضلا ىلع هفطعزاحامل هنافادزو

 نوكيناو هيلع انوطعم اموفم كز ناو هيف زاح 1

 زوجالو ( هلماع ىلع ف هعم لوعفملاميدقت ىا ( همدقت زوال و )إ هعمال وعفم

 هيحاصم لوم و هلمام رخأتعم هيلع ]دقن وك نأ ل اديزو لاب نا

 ) ناب ورمع اديزو ءاجلاش نا زوحجال هنا ىنعي ( بحاصملا لومعلا ىلعالو

 لوعفملاددعتىا(هددعتز وجال وإ ءاجلعاذوه ىذلا هبحاص »ىلع اديزو مدد
 لعفب نيراملا قلعت مزازاجول هنالزوحجال اذوعم ددعت مزل ددعتول هناذ هعم

 فنصملا غرفاملو رجلا ف ورح ثحنىف ماك زوج الوهو دحاولا ىنعم دحاو
 نايبىف عرمش الوءفمو امم" نوكيام ىنعا تابوصنملانم لوالا مسقلا ناب نم

 سداسلاو ) لاق ليعافملاب اقحم و امسا نوكي ام ىنعا هنم ىناثلا مسقلا (

  00لوغفملاا قخمو ىوصضنم لوحه ىهو (لاملا) سداسلا

 ريغت و بلقثا ىا لوح لاح نم ةغللا ف ىهو هيف ةيفرظلا ىنعم دوجول هيف
 اهنا ةيهسنلا هجوىف ليقو ابلاغ هريغتو هلولدم بالقنال ىفرعلاوهام اهب ىع“
 نامزلا ىنعمب لالا ن ااكهنال لبقتسملاو ىضاملل لباقملا لالا نامز نم ةذوخأم
 لوعفملا ولعافلا نامزننراقم نامز ىلع لالا لدت كلذك هيف تن انامز ىلع لدن

 اظفل اما اب وصنمىأ ام احل اف عقلاملا ىا ( ىه وهيل وعفم وةيلعات ىف

 ةفص واةلص وهو (نيس ب ةلج وا اينبماعسا تناكذا[مالحم وااب رعمامسا تناكاذا اك

 ْ ىجاع“ثن ؤم ىهىتلا لاما نعة رابع هعج منا عم حلا ىف وهاكنيببرك ذامتا و*

 | ةرابع نوكي ىذلا فوصوملاوا لوص وملا ىلا ريعتلا عج راذا هنا ةدعاقلا نال

 ظ نيس لوعفم بصنلاب (لعافلا ةئيه)) هلوقو هثين ًاتو هريكذت زوج ثنؤم نع
 ىذلا بوصنملا لومملا ىه ىا لعافلا ىلع فوطعم ( هب لوعفملاوا ) هلوقو

 عوقودنع ه.لوعفملا ةيه اماو هب لعفلا مايقدنع لعافلا دميه اما َهَنبلا نيب
 عنملال وللا عنم ريبعتلا اذه ىلع وا نوكيفامربغ هيه نيسآل و ىنعي هيلع لعفلا

 ةغيص ىلع نيبكار ناذ نيبك ار ارم ديز برض لثماعم امهتيه نيد اهناف عملا

 ا هنأف يعل جرخ لعافلا : ةئش .ه هلوشنو اعما لوعفللاو لعافلا ةئيه نيس ةينثتلا



 فوطعم ( هكرو ) هلوقو سم ايهمدقت زج مل بيدأتلل لعف وحن لعاف بئان
 اهب هفذحو لّشملو هكرتو انهه ا زوجي وىا هممدقت هلوق ىلع
 ١ دنع أدر ًالماع ز 5 ؛ نا زوجب و ىا هقباس ةبناىم نع هنتر طاطحمنا ىلع

 نع ول ال لعفلا نا كضرغو ةلع نع كفن.ال لقاعلا لعف نا عم هل لوعفملا
 تبرع مل لاق نمل اببد أت تالوقك 6 ةنبرقل هلما» فذح زوحيو إل ناكمو نامز
 8 ةئلق نم سماقلا توصتملا ىا ( نسماخلاو امد ات هبت ريض ىااذيز
 مهضعب لاف هعم ظفل ىف ةالا فلتخاو + هعم لعفلا لعف ىذلا ىا( هعملوعفملا )

 موزل ناب هعفر مدع نع رذتعاو ةَفباسلا ليعافملا ىف ملوعفملل لعاف بئان هنا

 هلعاف بئان ناراتحلا مجارلاو ىظفللا بارعالا ىلع مار هعم هلك بصن

 عجارلاو هل فرظ هنا ىلع بوصنم هعم ظفلو هردصم ىلا عجارو نت بلم

 حالطص | ىفهعم لوعفملا ىا ( وهو )ل هعمىف رورحلا ريمضلاوه لوصوملا ىلا

 (لماءلوم ةيحاصمل واولادعب رك ذ ىذلا بوصنملاى 16 روكذملا )احلا

 اروك ذمناكناو هتعيضناف هتعيضولجر لكل ثم بوصنملاب هديبقتب جرخت
 نابكوّرملا لباقم وهام سيلروك ذملاب دارماو * بوصنمب سيل هنكل واولادعب

 ردقم سلام هيدارملال ب قبس ىذلا روك ذملاىفاكردقملاو ظوفلملا نم معا ن ا

 واولا دعب هلوشو هفذح ىنعيهريدقت زوجيالهنا ديف ىنعملا ذه ىلع لجلاو

 ةبحاصمل هلوشو واولادعبةلج تعقو ىتلا لالا ىوس تاب وصنملا راس جرخ

 ةبحاصم سيل هرك ذنم ضرغلان اذ واولاد ءبىتلا لاخلا هب عب رخ لماع لوم“

 نمدارملاو + لعف ىنعموا لعفهبش و االعف نوكينانم معا لماعلانم دارملاو*

 ايوصتم نكيملاذاهناف بوصنمب سيل ىذلا لوعفملاو لعافلا نم معاوهام لومعملا

 ايوصنم ناك اذااماوهعم الوعفم نوكينا واولادعب بوصنملا روك ذملانيعت

 0 كلينك" عقوم ىف عقواذاذ هعمال وعفم نوكيناواف وطعم ناو زوحجيف

 اصن نوك تح بصنلا ىلا لودع الفاهيف لصالا وه ىذلا فطعلا ىلع واولا

 ىففاكلا ىلعادبز فطع زوال هنافمهرد ادزو كبسح وكن دوصقملا ىلع

 فتنموهوراملا ةداعا هيفط رشي لصتملا رور#ىلا ىلع فطعلاناف كبسح
 هنافاديزو ءاامك وص فالح بطاخم ا عم ديز ةبحاصمن اي دوصقملان الو انهه

 مدعل هنع لدعيالو الصا هنوكل فطعلا نيعت فاكلا ىلع ادبز فطع زاومل

 ربغال فطعلا لبق نم وهوارعو ادب زّتب ريضك ن وكي هنا دوصضتملا لع ضنا

 زاوج مدعلهعم ال وعفم نوكينا نيعتامل لاثماذه 6 اديز وتئجوح ) قافتالاب

 ( فطعلا) :
 4 تي يتيم شخ
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 عقو ' هللا ثيمح نه لإ هيف عقو هنا ثيح نم سيل هب لضفو تدهش قلعت ناف
 هلمام نووكم نسبل هنال هنعء جراح ايطاموت ةعتحا مون ناك هلوق نا اضياو هيلع

 | نيعوت هيف لوعفملا ناك املواميط امون ةعجلا نوك وه هن وعدم ناذ هيف لعف

 ىف فذح النفل بوصنم رخ الاو ال بوصنمو اظوفلم ىفب رور# اههثدحا
 | نيس نا دارا طرسش ىلا جاتحا ىناثلاو ”ىث ىلا جاتحال لصآلا وه لوآلاو

 ( الفل )ابوصنم هيف لوعفملا نوك طرسش ىا ( هبَصُت طرسشو ) لابسقف هطرش
 مهقافتا دعب بجاحلا نا نيبو روهجلا نيب فلتخاو ( ىف ردقت ) الحال ىا

 هيف لوعفم وه ىله ىئب رورجلا نا ىف هيف لوعفملا وه ىفربدةت بوصنملا نأ
 | ىتاثلا ىلاو فنصملا هعبتو بجاملا نبا لوالا ىلا بهذف عرصريغ هبلوعفموا

 طرش دقو هلودب فنصملا هيلع هبنف اضيا طرسش ىف ربدقتل ناكالو +ر وهما
 هلماعىلع هيف لوغفللا عدقت ىا ( دمدقتزوجو )رطأ فرح تكف ىا ( هربدقت
 لماعلا ناكولو ىا ةيلضو ولف ( ناك ولو 2 لعاف بتات نكي ىلا اذ

 همي دقت زاح لعف ىنعم ريغ لم اعلا ناك ول هنأ هنم ٍعف هع دشت زاح (( لعف ىنعم

 ىلوا هريغ ةوق عم نوكي همم دقت زاج اذا لمعلا ىف لعفلا ىنعم فعض عم هنافىلوالاب

 ( هلماعفذحو )ل اهنودبوا هنرشىا ( اقلطم )) هفذحزو<و ىا ( هفذحو )ل
 نم ةعجلا مون كلوقوحت ةنرق مايقل ىا ( ةنرقل ) هلمامع فذح زوو ىا

 ةثلثلا نم عبارلا بوصنملا ىا ( عبآرلاو ) ةعجمبا موب ترسسىا ترمس ىتم لاق

 حالطصاىف هللوعفملا ىا ( وهو ) هلجال لعف ىذلا ىا ( هللوعفملا ) رمشع
 هلوصح لجال اما عقو ىا ( هل-جال ل مف ) 0 3 مسا ىا ( ام مس مما ) ةاضضلا

 تيرضك هليص#ل اما و نيبلا لوصمل تدعق ىا امبج برا نع تدعقكا

 ىلوصحلا هل لوعفم لوالل لاقبو بيدأتلا ليصح لال تبرض ىا ابدت

 لعفلادعب ىتاثلا ىفو لعفلا لبق لوالا ىف هل لوعفملا ىليصحصلا هل لوعفم ىتاثللو

 ثدم اوه ىذدلا هلولدم لعف ىا لعفل لعاف بئان عفرلاب ( هلمام نوعضم ل هلوتو
 الحم بوصئمامااضيا اذهو قباسلا ف ماك ىىضتلا وا قباطملا هلوادمهاما
 سيتي الث لير ىلا ىتاثلا جاتحاف اظفل بوصنموا روك ذملا ماللاب رورحمو

 (اننمل )2 ابوصنم هلل لوعفملا نوكط رمش ىا( هبصن طرشو )لفادل

 صمدقو ماللا ريدقت ) تفرع اك ط رش ىلا جباتحال الحم هبصن نافاظفل لاق امئاو
 مدقت ىا ( هميدقت زوحيو )ل رملا فو رح ثح ىف ص ىأ ( هر دقت ط رش

 ناكول هنأ هناق لا شأن ن كيملاذا اذا اًضيا اناوللا انهريلا اء ىلع ال هل لوعفملا
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 ىا( ماع نيعسق ىلع « 4 لوعفملا ىأ (وهو) لاقف رومسعت ىف عرش هن رعت نم ظ

 (فرااب رورجلا )ماعلا الذ ىا(وهو)ىدعتملاومزالالالوعفمن وكي ماعلوالا |

 لوالاناذ ماللا نعم ىوىف ىنعمءايلاك امهانععامو ماللا و ىف ءاوسرطلا فرد ىا 0

 فر>ثح ىف تفرع اكهن لوعفم سيل امثالكو هل لوعفم ىتاثلاو هيف لوعفم |

 لع [ذز:تبرض انلوق ىف هيلعوم ىدعتلل هال وعفم نوكي مسقلا اذهو را |

 م دقت أ هع كاف زوحن وز اه6”اسقأو ىدعتملاو مزاللا في رعل أ (مدقو

 اذااذهو مدقتلا نع عناملا مدعو لمعلا ىف هلماء ةوقل (هلمآع ىلعإ هب لوعفملا
 ارور#ناكاذاالا| لع امها ومس مدقتال هناقردصمالو لعف مسأ لماعلا نكي ا

 نافادبز براض مالغ انا وح هيلا فاضلل ال ومعم نكي ملاذااضياو رطلا فرد

 (تب رض اديزو< إ) براض مالغ دز انا لاّشبالو مدقت الف براضل لوعفمادءز |

 فوطعم# هفذح و زهلوقو مدق و هم دقت زاحال لاثماذهو ترد هو هل وق اذكو

 اذها وحن هب رش ناكءا وس ىنعي (اقلطم ه.لوعفملا فذح ز وجو ىا همي دقت ىلع

 اعلا فذح ىلع ةنيرق ةلص ثعب عوقو ناف هثعب ىا الوسر هللاثعب ىذلا

 زوج ىا (هلعف فذحوزل ءاطعالا لعشب ىا ىطعي نالفو ةئرَق نودروا

 «اديز و ) ةنيرقالب فذحمال هنا ىتعي (ةئيرق مايقلإ هلماع ىا هلعف فذح |
 قلعت صخت نع لآسامل لئاسلا :ناف (ترمضا نم لاق نمل ادز ثالوق هلاثف ىا
 1 لوالاف اديز برضا هلوهب بيجي ناوا طمفا ديز ا نأ زاك هب هلعف

 سشع ةثلث نم ثلاثلا بوصنملا وىا (ثلاثلا وإ) بانطالا ماقمىف ىناثلا وزاحالا

 حالطصالا ىفهيف لوعفملاىا وهوا هيف لعف ىذلا لومملاىا (هيف لوعفللا)

 6 هيف إل هلوقو لوهجما ةغيصب 6 لعف إل ىنعمل عوضوم مسا ىا ( ام مسا ١)
 6 نامز نمل هلوقو هلعاف بئان عفرلاب ( هلماع نوع<“ ل هلوقو هل فرظ
 هلوقو الوصوم ناك نا هنم لأح وا اذوصوم ناك نا امل ةفص اما رّتسم فرظ

 هلماع لولدم هلماع نوع دارملاو هيعونل ناو هيلع فوطعم ( ناكموا )

 موب اديز ىرضوحت اردصم هلماع ناكاذا َدَمب اطماما هلماع هيلع لدام وهو

 اناواريمالا ماما اديز تبرعض وحن ةفصوا العف هلمام ناكااذا انعضت اماو مجمل

 مونىف تدتك وحن هيف ارثؤم لماعلا لعاف ناك ءاوس اضياو قوسلا ىف ههراض

 وحناماو هيف عقو توملا نا ثيح نم ةعملا مون بز تام ور ثؤمريغوا هربا

 هب لوعفملا امث لب هنع ناحر اكن دعا موي هللا لضف وحنو ةعجلا موي تدهش

 (ناف)

 ةصف حرفا نجي



 أ 1و. وع

 أ فذحالل لاث. اذهو قبسام لثم ىعمىف لامعتسالا ىف بلغ هناف هلامعتسا ةربكل
 | رفسنممدق نمل مدقمريخ كلوقوخت ازاوج اءامس ف ذحامل هلاثماماو ابوجو اماع#

 / لومفملا يدقتىا (هعدقت زوجي و) هل يلاح ةنيرق مداقلا ةلاحو تمدق ىا هريغوا
 نكي مل اذا زاوملا اذهو تبرمض ابرعض لاقي نا زوجي و 6 هلمأع ىلع ) قلطملا
 | ةوقلو هلماع ةوقل ا راج هم دقت ناكناو هناذ ددعلا وا عونلا ناببل ناكلب ديك أنلإ

 | زوحي ال هدكؤم ىلع مدشب ال ديك أتلا ن وكلو اديك أت هنوكل هنكل هتيلوبعم

 | نا هنال هل لعافلا مزاي كلماعل قلطملا لوعفملا مزايال ىا ( مزي الو) هدفت
 | دنع الااراركت هركذ مزايال و لماعلا نعمك ىف روكذمهؤهفهانعم دا 00 ١

 | ىتاثلا بوصنملا ىا (ىتاثلاو) هددع ناب وا هعو: ناب وهو ناز عم ضف
 | هظفل نم مهشب ىذلا ىنعملا وه اذهو هب لعفلا قصلا ىذلا ىا ( هب لوعفللا)
 | لوعفم لصاو ىذلا ىنعم لوصوم مسا ماللاو فلالا ناف ىوغللا هانعم وهو

 / الحم عوفرم رورجي اريمضلاو قاصلالل هب ىف ءابلاو لوهجا ةغيص ىلع لعفوه
 ىا (عقوام مساوهو) لاق ام وهف جالطصالا هانعماماو هلعاف بئان هنا ىلع

 / كلذ ىلعىا (هيلع) عقو ىنعم ىلع لاد ظفلوههب لوعفملا هل لاقي ىذلا لوبعملا
 لعافلالعف هب قلعتام هيلع عق وام دارملاو لعاف لعف ىا (لعافلا لمف)) ىنعملا

 عوقولانال اذه. هرسف امئاو + ادبز تفرعومت القعوا اديز تب ريض وحن اسح

 تفرع انلوق ىف ىنعمال هلاذ داوملا نم ريثك ىف طوقسال و *”ىُش طوةسوه ةقيقح

 ١ ازاحم قلعتلا ىنعمىف المعتسم عوقولا نوكيف ديز ىلع طقس ىتافرع نا ادنز

 ىفاني زاجيلا لامعتسا ناب فيرعتلا ىلع لا ؤسلادر ملا روهشملامعتسال | اذه ناك امل و

 مسا هل وق ىف مسالاب دارملا و ةَميمْلاك نوكي اروهشم ناك اذا هاذ تافرعتلا

 ديز ىطعا انلوقىف ديز هيف لخدي الف مسقملا ةنيرقن بوصنملا مسالاوه عقوام

 لخادب سيلهنكلالوا الوعفم هنوكل هيلع عقوام هنا هيلع قدص ناو هلاف

 روكذم لعاذ لعفهيلع عشب نا نم معا اضيا لعافلا لعش دارملاو سنا ىف

 حجرخ الف لوعفلل هينبملا لاعفالا فك ف وذحموا لعافال ةينبملا لاعفالا ىفاك

 بوصنتم مسا هنا هيلع قدصي هنافامث رد ديز ىطعا انل وق ىف امه رد فير عتلا نم
 ةرابعلاب هيلعةلالدلاع وقولاب دارملاو * فوذحم هلعاف لعف هلولدم ىلع عقو

 لثمتايفنملاو بذاوكلا هيف لخديف الوا عقاوال اباطم نوكي نا نم مجاوهو

 عوق والف ئنمىناثلاو بذاكل والا نآف ارعدبز برمضام لثمو ارديز برض
 غرفاملو + ةرابعلاب عوق ولا ىلع لدي هنا هيلع قدصي ةلالدلا هبديرااذا نكل اههف
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 ىا لماعلل ةيناث ةفص 6 هآنعم ) هلوقو اورضاف ىا ( باقرلا برضف )وحن

 لعف 2 قلعت ىذلا ىئعملا ال بوضصتنملا قلطملا ل وعفلل فد رعتلا ند ه]ءذ 0 ا

 عملا سدج نم ا! لخفلا | ساذج ند قاطملا ل وعفملا ل تفرع دقو لعافلا

 ماقأم لعافلا لعف نم دارملاو ظفللا نود ىئعملاوه لعافلا لعف 3 قلعتامو

 لعافلاوه هندارملاناكول هنال هيف ارثؤم لعافلا ناك امال هيلع رهظو لعفلاب

 تاملعاف نال اضرم ضرمو انوه تام هلوق ىلع فيرعتلا قدصي ملرثؤملا

 الثل لعف لعاف لقب ملو لماع لعاذ لاق امئاو هب متاق توملا لب توملا ىف رثؤي مل

 ىنبحعا وحن اردصم ن وكي دقو العذ نوكي دق هلماع ناذ لعفلاب لماعلا صتخي

 ريصلا هلعافو ه. بوصنمو كيرضل قلطم لوعفم ايرمض نافذ ايرعض كبرم -2

 وكئاتلطم ال وعفم نكيمل هلمامرك ذب ملاذا هناف روك ذم لاق امتاو هيلا فاضملا
 لخديل هانعمب لاقامتا وام لعاف ها[ىق ىعم - هنأ م 0 هناذ عقاو برضلا

 مهولا ىلا ردابتل هانعم لهب ملولو اسولج تدعق وحن هظفل ريغب نوكيام هيف

 نوكيام ذئيجهيف لخد. كلذكو هلمام ظفلل اًهاطم هظفل نوكي نا مزلي هنا

 ؟اكاكن: نطرألا نم مكشنا هللاو + ىلاعت هلوق وح هلمام بابل اهلاخم هلا

 )اا رادصلا دك ال ىا دك ان كام لاثم اذهاو ايرمض تبرضوح)

 ىا برضلا عون ناببل لاثم ةبرعض تبرمض ىا داتضلا رسكب (ةبريض ول انمض

 3 |1111 مالا و ةفطلبو ةدتلا لثم كانرخلا نم عونا مص

 ىأ (نوكي دقو) ةدحاو ةنرتض تبربض ىا ددعلا نانيل وه امل لاثم هلوا

 هلماع نوكي دو ىا نوكي دقو هظفال اًهاطم هلماع ن ا الايعتسا ثكالا

 قداصو اضيا تاج كلذو قلطملا لوعفملا ظفار يغب اسبالم ىا (هظفل ريغب )

 (اسولجةتدعق وحن ل هانعم لاق ثيح هانعم قباطينا مزاللانال فيرعتلا هيلع

 قلطملا لوعفملا هيلع لدي ىذلا ىنعملا وه لماعلا هي اع لدب ىذلا ى ْنعملا نآذ

 هفذح زوجي ذقيخل ار ,دعن وأ ا اظفل ه رك ذ ماري لماغلا نال( هلهف فذ دقو

 ردقملا ثاذ ىلع ةلاد ىا متع ءابق) زرزا للك رطتملاو ارفقم نوكي واتم
 هلعف لاق امئاو زوال اذو ايسنم نوكينا مزلي ةنيرق نكيملول هناذ فوذحلا

 ايحالطصااالعف عقو ىذلا لماعلا ف ف وذل انا ىلا ةراشالل هلماع لس ملو

 هلصا ةزم# ادع ضآ ردصم هناف اضيا ضآ ىا (اضيا وحن ) هريغ نم ٌثكا
 فوذحم هلعفو لوالا ناكملا ىلاوا ىلوالا لاملا ىلا دام ىا داع ىنعمم ضيا

 (ةزكل)



 هت ب جس

 عض تاير نا ناف.اًمابشنا هنوكل نال اربخ نوكيآلو ادم اريشر نأ

 | اذهو امل نوني اهلوخد دعبو از 15 ناك اهلوخد لبقو ريل قيقمما

 ماكحالا ضعب فلخن ىلع هين مث + ناحم* الا نع القنحراشلا هركذام صخمم

 ظ ىلع ىا (همسا ىلع) ربما دقت ىا ( ةمدقت روحي ال نكل ) لاقف هنع

 | ءانثتسالاك اذهو ناكل اح ىاىف اج هيلع أدتبملا ربخ مدقت نا عم نا مسا

 زوال. هلا ىنعي ءانثتسالا نم ءانثتسا ( آف رظ نوكي نا الا ) هلوقو هلبق ام
 | زوحم اماستا فورظلا ىف ناف ظرظريملا نوكتفوألا تق

 ومأ ن وكي نأ نم معا فو رظلا ىف م هل هو اهريغ ىف روح الام اهيف

 ةركنلا لاثمو ىهبايا انيلا نا ىلاعت لو وحن ةفرعملا لاّثمو ةركن وا ةفرعم

 ميس ناسبلا ما مالسلا هيلع هلوق هنمو الحر رادلا قف 3

 ظ 0 سل عباسلا عوفرملا ىا ( عباسلاو )

 اذه ىف ربللا مدل نكل ( أدتبلا ربخ ركع اضبا) الربخ مكح ىا

 ىلع الو هنوكل هلع نال الع فعضا هلال افرظ ناك ولو هعءأ ىلع

 بحنو روهمجا دنع هفذح ُرثك اماع ناك ول اه ربخ نا اضياو نا

 ضرعت نا ىقشف حراشلا لاقو نا باب ربخ فالح ف سمت ىنب ىف هفذح

 ىا (نماثلاو :اندنع لجر مالغال وح )ىبتا مهفاف هلمحالو كالذل فنصملا

 كلذ ركح ىا (همكحو سيل نيتبشملا الوام ام مسا )) ةعستلا نم نماثلا عوفرملا

 ىلاخللا عراضملا) ةعستلا نم عساتلا عوف رملا ىا ( عساتلا و أدّتبملا مك ) مسالا

 دفيع ا!اوبصاونلان ع

 لاثم اذه (برضي وحن موزحلا نم نوكي مزاوملا:دحا هيلظ لَو نأ

 نونلاب هعفر ناكامل لاثم (نابرمضي و) بارعالا عاونا نم ةكرخلاب هعفر ناكال
 لاف بوصنملا لوما ناب ىف عرش عوفرملا نمغرف املو * اهنم فرحوهو

 ٠ عراضملا ى دعا دحاو وهو لعف وا مس ااما ىهو ( رع هتف بوصنملا اماوإ

 لومعملا ىا لوالا) ةعبس ىتاثلاو ةسهخ لوالاف اهب ةقحلم وا ليعافم اما ممالاو

 نم فرحي ديال ىذلا لوعقملا ىا (قلطملا لوعفملا] رمشع ةثلث نم لواآلا

 قلطملا لولا ىا (وهوز هبىع“ اذلو هلوا هيقوا.ه وحن رللا فورح

 ىئعملا كلذ لعف ىا ( هلعف ) ىنعل عوضوم ظفل ىا ام مسآ) ةاحضلا فرع ىف

 «اظفل روك ذم لماع هب ماق نم ىنعملا كلذ دج وا ىا لماع لعافإل هدجواو

 ايريدقت اركذ روكذموا ىا «اريدقتوا) اب ريض هتيرمض وحن ايظفل اركذ ىا



 ست ٠6١ خس

 ءافلا لخد امل لاثم 6 ركيق الم هنافدنم نورفت ىذلا توما نا لقىلاعتهلوقوإل
 لعفلاب فوصوملاب فوضوم مسالاو محءاونلا نم ةروسكملا ناربخ ىف
 ىلا :ةركتلا لاثم 6 ,هرد هلذ دانا ف ) لحر ( وا ونأي لغعرو خو )

 مالغو ) قتاشلا ىف فرظلابو لوالا ىف لعفلاب ةفوصومو أدبم تعقو
 ةكنا لآ اناضصمو أدئبم به عقوال لاثم ( ,هرد هلف رادلا ىفوا ا

 ( مهرد هلف ملاع لجر لكو ىناثلا ف فرظلابو لوالا ىف لمفلاب ةفوصوم
 | : ىلا فاضم لك ظفل أدّبملا عقو و امل لاثم

 قبف الصا ةفوصوم ريغ ةركن ىلا ذاضمو أدّبم عقو امل لاثم 6( مهرد هلذ

 ةفاضم ة ركن عقوام اهمدحا ىل اعل هللا دجر حراشلا ا دروا ا انهه

 فوط ولا لا ١١] دقايكم ةركت 1 خ الاو فرظلاب وا لعفلاب لوصوملا ىلا

 و ا 0 1 0 20 3 لوالا لاثخ 0 لعفلاب 0

 دارملاو 0 ا و ةعستلا نم سماخلاا عوفرملا ىا 6-0 0 مهرد

 هيلا دنسملا وه هع“اب دارااو هضق اكنلا لاعف الا عو ىئنعي هعونوه ناك باس

 لا كلت لوخد ل اق مسالا ث 6 نك الو د هناوخاو ناك لوخد دع

 انهه فيرعتلا 4 ًاانبملا د رعل و ا 2 لوالا عونلا نم ادم

 بوجو ىف مسالا كلذ ركح ىا ( هيكحو 7. لاعقلك 010 11 د صناو

 لعافلا م 1 لقمع ىا 6 لعامل لعاسفلا ركح ) هز ,ءاوج ىو هعانتما ىفو هل ءى

 زوحالو 8 ىلع همي دقت زوج 9 هنالؤموأ اىما الإ 0 هنا وهو

 نارك هرامضأ ردعت ىلعو ارهاظو |ر وضم ناك ردصملا ريغ ق ةقادح

 عوفرملا ىا (سداسلاو)) لعافلا ثح ىف ركذ امم كلذ ر يغو ازرابو اًريتسم

 لعفلاب ةهبشملا فورحلا عون ريخ ىا « نا بايريخ رف ةعستلا نم سداسلا

 ح لثم ىا ( أدتبملا ربخ ماك ل ريلا اذه ركح ىا ( هرمآو)
 هقلد زاوحو ةلجاو ادرفم هنوك زاوجو اددعتمو ادحاو هوك زاوح

 طئارشلا دوجوب هلاربخ هنوك تدث نا دعب هلك اذسهو كلذريغو ه اخو

 عنام دجوبال ناب عناوملا عانتماو 25 ا ةبريخ ةلج ريما 0

 اذا انا هيلع دربال عضاوملا هذه ىف مكحلا فالتخاب هناذ اريخ نوكي نا نع

 ناربخ مكح فلتهف زوجال اديزننءا نا انلق اذاو اناج نوكي ديز نبا انلق

 | نيا ناف هلاربخ نبا نوك تي هنا عسنال انا باومجلاو أدتبملا ريخ مكح نع

 (نوكي)



 ردها

 2 16 زم

 | ةفوصوم هلوقىلع فوطعم ( ةفوصومريغوا )هلوقو ةلمح دف وص ومالىا
 | (زاج )هلوقو (لصا)ةفوص ومريغ ةركتىلاناضم ظفللا كلذ نوك ل احو اى
 ربخ ىف ىا ( هربخىف ءافلا لوخد ) زاح كلذك أدتبملا ناكناىا طرمشلا ءازج
 اماهاركذامب لكف نالاهل وخدزاجامتاو +اهل وخد مدعاضيا زاجو ًادّتبملاتالذ

 | اهن وكل ةفصلا وةلصلا نملكو طرشلا ةاداكاهنم لكناك هيف ماهمالا دوجولو
 | ءاقلا هلخد ىذلا ءازطلاكرمللا راصف ط رسثلاك تناك اهنمرمسق ىه ةيفرظ وا ةيلعف

 | حراشلاهلاقاذك خم الاك ةبءاشملا دكؤي ادرفم ناكناو فاضملا لك ىف فصولاو

 مح”ونلا هيلع لخ دءام ناب ىنعرش حم اونلاهيلع لخدال ىذلا ادّتبملا لاحنيباملو

 نع ادرحم هنوكدنعروك نمل ادملاررخىف ءافلال وخد زاحاكىا (اذك ) لاق

 رك ذامم فوص و وملا أدّتملا ىلع ىا( هلع لخداذا زهلوخداضاازاح م اونلا

 فالخن) هلوقو ( نكل و) ناتددثملاةحوتفملاىا(ناو)ةروسكملاى!(نا)
 ظ ا اذه ناىلع هدو فودحم اديس (محءاونلا رثاس

 تيل وح انرح محم اونلار اسناكءوس ىا( ناك, رحال خم اونلا قابل لماشب سيل و

 هذهربخىف اهلوخد زحي ملامتاو ناكو عون (العفوأ ) الوامو ناكو لعلو
 | لطب, تاروكذملاك لت ىلعتلخداذاف ةرادصلا ىضتقتاهنمالكن ال ع“ اونلا

 | طرمشلا ىنعل فعضلا ضرعف هيف ربتعا ىذلا طرعشلا ىنعم ةرادص ىف رايشعالا

 | ةرادصلا وه ىذلا مزاللا فعض ناذ ةرادصلا وه ىذلا همزال ءافتا ببسب#

 ىنعم رابتعا فعض اذاف ط رشلا ىنءم رامتعاوه ىذلا موزلملا فعض ىضَتَس

 ناريخ ىلع هلوخد زاح امناو ًادّيملا اذه ريخ ىلع ءافلا لوخد زوحال طرعشلا

 رابتعا طاقساىف اكزريشم هنوك عمو اضيا مح“اونلا نم اهنا عم 200

 نااماو اهمدعمك اهدوجو ناك ةلجلا ىنعم ىف اهريثأت مدعل 0 : نادل
 ةدافاىف ةروسكملا عم اهك ارسال اهنكل و ىنعملا ىف ريثأت اهل ناكناو ةحوتتفملا

 لحم ىلع فطعلا زاوجيىف اهه*م اهك اًرشالف نكل اماو اهب تقلا قيقحكلا عم

 مركلا نأرقلا ىف هعوقو زاومللا اذه ىلع لديو اضيا اهب تقلا اهسأ

 متفَغ امنا اولعاو + ىلاعت هلوقكف نأرقلا ىف هعوتو اماو ءاحصفلا 1
 اوف + اشلا لوتكف ءاحصنا ماك هعوقواماو هدب هل نا اى

 مسرد را قل ىذا (را ياي تا ضلت |



| 

 4 1: ع

 0 ملاع لئاسلا نا ىلع ةمئاق ةنيرق لاوئسلا ناف ( ورم ما مئاق ديزا 2لأس
 اب نم غرف املو * نيروك ذم نيصخم# نم ىا مكاقلا كلذ نا ىف لهاح ه ة

 2 ناو لاقف أدتبملل هتراقم دنع هلاوحا ناس ىف عرش هسفن ىف ريما م كى ا

 1 ا” رج را بالا نع
 نال امأ ىق طرشلا يعمل ةناغر : تاقوالا 3 1 ملا كلذ نا ديفن بجو

 كالذك عقاولا ىف ناكءاوس ةيبسلاب مكعلل وا ىتاثلل "لالا : قس كرتشلا َى :

 هلصاو 6 قلطنخ دز اما وحن ) ب كلا لثاوا ىف اك , اكدملا رامثعا ىفوا

 مدق وأما اهنع ضوعو ةيطرشلا ١ ةللا تفذح و قلطنم دب زف "نيش نم ن .ك |ه42

 ااان] ( رثقلا ةرورمحلالا]) هلوقو ناتادالا نب لصفيل هي ارا ةلملا أدت
 تاقوالا عيجب ىفكلذ بجو ىا بجو قلعتم رعشلا ةرورمضل هلوقو غ رفم

 لوقك ىا 6 هلوقك ) اهفذح زو هناف رعشلا ةرورمض دنعالا هفذح عنتم و

 الف ىأ * بكاوملا ضاع ىف اريس نكلو « مكيدل لاتقال لاتعلا اما ) ىعاشلا

 مكيلع لاتق لك ىنن همازلتسال مكنع ىئنم روك ذملا لاتقنا ىنعملاف مكيدل لانق

 بك اوملاو اهتيحان و اهقشىفىاة عم اداضلا وةلم#لا نيعلاب بكاوملا ضارعو

 ناسرفلا ةعاج كالذك و ةنيزملا لبالا ىلع بوكرلا موقلا وهو بك اوملا عج

 ارعضمال وةربللا ردقاذا ءافلا فذح زوحي ىارعشلا ةرورمضل هلوق ىلع فوطعم
 «مترفكأ مههوجو تدوسان.ذلااماذ ىلاعت هوك )ل وةملا رك ذءهركذ نع ىئغتساو

 نوكمدع ىلع ةنيرقلا وم رفك اهل وةوهريملا ماقمماقلاو لوصوملا وه ًادابملاف |

 ب مهل لايف ىازف 0 0 0 0 0 2 1 ا

 وسع وم : وخد بو هى ق 6 2 ائسإ 10 د وو ناسا ا

 وا ىا وصوم وا ةيعما ةلمحالىا (فرظوا لعفب ال امو نمو ىذلالثم |

 ددحأب هق وصوم ؛ ةركن أدتبملا ن وكي وا ى!(ةركنوا )هلة ف ص ف رظو لعفن ل وصوملا ظ

 ىا ( هلا اضم ) أدّببملا نوكي (وا ) فرظلابوا ةيلعفلا ةلخخجاب اماىا مام ١
 لوصومب فوصوملاوا فرظب لوصوملاوا ةلمك لوصوملاىهوةتسلادحا ىلا |

 (اذاضم لك ظفل) ًادّبملا ناك( وا فراظب ةفوصوم ةركنو العش هقوصومةر و ||

 :6 انارعم ارق ركب ةفص رحاب (ةفوص وم كن ىلإ )ف اذاضم طظفالا كللذ نوك لاح ىأا

 (ىا)



 | مناهناوهو*ىث طرشب اعلا بوجو ناىنعي ديالف هلوذل دبق ( نكت نا)
 | كلتو أدتبم ناشلا ريعض عش ناب كفذز( ناقل رعت مارش لل

 | رييضلا نوك ردقت ىلع +دحا هللا وه لق * ىلاعت هلوق وحن هنع اربخ ةلجلا
 ام ىلا جاتميال اذك عقو اذا أدّتبلا ناف هنع اربخ هيعحالا ةلمجا نوكو أدتبم

 ةلجلا كالت ناش نع ةرابغ روك ذملا ريعكلا نوكل هنال هللا هي ريما ةلجلا طرب

 ( مثاق هوبا ديزوت )هلوقو ةصقلا ريض ركح اذكو امه: ىونعملا طبرلا دجوب
 عقوامل لاثم هوبا ماق ديزىا ( هوبا ماقوا ) هلوقو و ةيمسأ ةلجم ريدا عقو امل لاثم

 ظ 0 مصالا نا ىنعي ( هفذح زوحيو )ريضلا وهامهيف كاعلاو ةيلعف ةلج

 اشا هني رقل هلوقف ( ةنيرقل ها ) فذحمأ هنع لدعيدق نكل واروك ذم نوكي نا

 | 0 ةنيرقالب فذحلا ناذ اضيا رد لبايستم افذح سيل هفذح نا ىلا

 نيتسب هلودو ناث أدّبم ركلا هلوقو أدتبم بلا هلوقف 6 نيتسبركلا ربلا وحت )
 فوذحم هيف اعلاو أدّبماربخ ةيعسأ ةلج هربخ عم ىتاثلا و ىناثلل ربخ رقتسم فرظ

 لوالا نم أزج ىناشلا أدّبلا نوك ةنيرقلاو ( هنم ىا إل هلوقب رسفاموهو

 اعلا نوكي و لوالا نم أزج ىتاثلا أدّتبملا نوكي عض وم لك ىف ىء ايف اذهو

 رفغو ربص نملو + ىلاعت هلوق وحن هريغ ىف ىعاعسو ةيضيعتتلا نمي ارورم
 | 00 رومالا نم ةرفغملاو ريصلا نا ىنعي « روب م كلذنا

 ريمللا ىا ( نوكي نا ) هل ىلوالاو ربما ىف لصالا ىا ( هلصاو ل صخمتلا
 رابخالاب لص ةداذالا كالتو ةدافالل ىتؤي ةدمع ناك ام رمل نال ( َةر ا

 اذهنع لدعي دقو ىا ( ةفرعم نوكي دقو ) فيرعتلا ىلا جاتحال و فرعي ملامل

 ةركنلاب ديفيف ريدللا سفن ىف ناك نا بطاخلا لهج ناذ ةفرعم نوكيف لصالا

 ةفرعم نوكي ذئيخ امهد اتا ىف هلهج ناكو هل نيمولعم نافرطلا ناك ناو

 مولعملا قلطاملاو مولعملا اديز ناديش هناف قلطنملا دز وحي ةدافالا ىف انال اذهو

 وحن) ىيزتاماو قباسلا لاثملاك قيقحتاما نيهجوب نوكي اضيا اذهو نادحم#

 اضيا ةبسنلا ىفو نيفرطلا ىف لهج هل نكي ملناو بطال ناذ (انهل هللا
 اذهلثم نوكينا زوج و لهاملا ةلزنم لني هلع ىضتقم فالخ لعف اذا هنكل

 أ (هفذحز وح و ال بطاخحلل ىث ةدافالال هللدبعتلا و برقتلا درحي هللارك ذ نم
 دمع ريما كامل هناف ةئيرقلو أ ةئيزقن لقن ملامتاو ( ةنيرق دنع ) ريكا فذَح ىأ
 | اهدوجودنع ىا ةنبرق دنع هلوقب هيلاراشا اذهلو ةسان' ةنيرق ىلا هفذلل ىضتقا

 لئاسل ىا ( لاق نمل ) باؤجلا عقوم ىف عقاولا ديز ظفل وحن ىا ( ديز وحن )



 درا وه ىذلا لءفلا جر «هانعمو لعفلاريغ) هلوشو هيلا دنسملا وه لب

 ةفصلا اضيا هن يرو دبزرمصن وي هلعافىلا دنسملا ةيظفللا لما وعلا نع

 درخلا هنا هيلع قدصي هناف رهاظل ةعفار ىنلاو ماهفتسالا دلك دعب تعقو ىتلا

 جر لعفلا ىنعم هيف هب دئسملا نوكل هنكل هب دنسملاو ةيظفللا لما وعلا نع

 000 دنا نير ل اكل ءاتمعو لطتلا دانشا نيب قرفلاو را فييرعت نع
 امه دائسا دعب ةفصوا لعءفوا رح اذه 2 دمأح اماريأؤخا نا وه ًادتنملا ىلا

 أدّبملا ىلا رخالا و لعافلا ىلا اههدحا نيدانسا ةفصلا و لءفال ناف امهلعاذ ىلا
 اماو ةيكم اهنوكدعب هيلا دنس ةفصلاو ةلج- هنوكدعب ًأدّتبملا ىلا دنسي لعفلاف

 | ١ 0 قر رذلاب دانمألا قلعت دي ىلع هسشتا) دتسملا لوي: ملو هن دتسملا لاق

 نايب ىف عرش مث + (مئاق ديزإ) بيكرت ىف عقاولا مئاق ظفل و ربملالاثم ىا
 للام الب اظفل رخل ا ددعت رو ىا ( هددعت زوج و )9 لاق ريم اي ةصتخلا لئاسملا
 |! و كف ع عربطلاب صتخ 1 فطاعلاب ددعتلا زا وج ناف (دعاق اق ددزوحن )

 عقونا وةوقلاب دعاق ولعفلاب متاقا ديز نا درملا ن وكي ديز مايق دنع عق و نا مالكلا

 اذه زاح امتاو ضقانتلا مزلي الثا اذهب جو امناو سكعلاب نوكي هدودق دنع

 ةدحاو ةفصب مكللاف تاذلا ماقم مئاق ًادّبملا نآلا أددبملا ىف زج لوريل ىف

 مكمل تافصلا ماقماُماق هنوكلف ريلااماو ىضرع سيل ةددعتم تاوذ ىلع

 فاام ريغب زوجي ام ددعتلا اضياو راج ةدحاو تاذ ىلع هددعتم تافصب

 كا لصالا نال أل ( نك را ل رأ نك تطاعلا هزاوغ

 ةسا ةلج ) لضالا قالدخخ ىلع نوكي دق هنكل .ادرفم نكي نا

 رملاا ىف دال كلذك ناكاذا ئا ةداوج 6 د.الف ) هلوق ىف ءافلاو ( ةيلعف وا

 نال ًادّدبملا ىلا ةلجلبا كلت طب راع ا اجلب ل اك نم 1 نناكلا

 نم لاقامناو اهلبق ام قلعتلا ىضتقتال ةلقتسم نوكت ةلجج ىه ثيح نم ةلجا

 مسا نوكي اضيا هريغ نوكي اريعض نوكي اك اعلا نال ريع نم لش ىلو اع
 كاعلا ناف * رانلا باككا كئلوا انتاب اب اوذكو اورفك نذلاو * وحن ةراشا

 ًادّتبملا ىلع لهشملا ءومعلا نوكيو دي ربخ 1 10 عقاولا كل ٌوا وه هيف

 نسسحملا ناف * نيس رجا عيضيال هللا نافذ ريصنو قد نم هنأ »+ ىلاعت 20و

 ديز لجرلا من وحن من باب ىف سذج مسا نوكي و ربصي و قب نا لما مام
 * دق اللا ام و املا + ىلاعت هلو وحن ريعضلا مام ىف رهاظلا مسا نايتا ن نك

 هلوةو ريهضلا وه لامعتسالا ىف تلاغلا -نكل و ىهام ةقاملاماقم ىف هناق

 (نا)



 - اوما -

 | ىنعم ددعتلا اهماو ٠ ارقتسالا ةداهشب 220 انخفل هددعت وه ددعتلا كاوا

 اظظفل ددعت هناف نامئاق ديز ديز لوش نا زوحيال الثم زوحف فطاعن اظفاوا
 ىنعم ددعت لوالا ناف زوح فه نامعاق ديزو ديزوأ نامئاق نا ديزلا ليقاذا اماو

 ىتؤيرخ الار افلام لكربخ ناكناربملا مث فطاعب هنكلاظفل ددعت ىتاثلاو

 بتاك ركبو ورععو ديز لاّشبوا عاشو بتاكو هيقف نود.زلا وحن واولاب
 ناملام ناديزلاوحن ىنُديف رخ الاربخي اقفاوم لكربخ ناكناو هيقفو نعاشو
 ىضنتملا مدع دنع هلاح ىلوالا ىا ( أدّدبملا ف لصالاو) نوملام نودزااوا

 فوصولملا وهاضياو هيلع موكحلا وه هنالاظفلر يملا ىلع ( هم دقتإل هريخأتل
 | ادوجو فصولاو موكحملا ىلع نامدقم فوصوملاو هيلع موكل اوريملاب

 هع طرش ئا.(هطرشو) اركذ همدش نا ىغبنيل ادوجو امدقم ناكامو

 | (ةفرعم) أدتبم هلعج ديرا ىذلا مسالا نوكينا ىا (نوكي نا) أدّتبم هنوك
 أ ماللاب اذرعموا ةراشا مساوا اريضصم وا الوصوموا الع نوكي ناب فراعملا نم

 ١ عماسلادنعةرضاحب تسيلة كاف ةدافا مالكلا نم ضرغلا نال اذه طرشا امناو#

 | ضرغلاب للحللا لصح اركنم هداربا ىف نالو ديشال مولعملاريغ نع رابخالاو

 بجوب ةركن أدشا اذا ملكتملا نال عماسلل ماهفالا وهو مالكلا نم بولطملا
 هير ةركتوا) هلوقو ثيدحلا اع تا

 دارملاو* ءاكرششلا ليلقتوه صيصختلاو ( ةصصخ إ ةركن مسالا كلذ نوكي وا ىأ

 نكح ًادتبملا ناكاذا هناذ هداف اللاه* ىدب هب صيصختلا وه روهجلا دنع انهه

 طقس ىا ةعاسلا ضقنا بكوك لاش نا زوج ىتح ةصصخم ةركنوهف طبضلا

 هلوش هيلاراشاو اهيلع ساّقب ةص وصخ ةلثما هتيفاكىف بجاحلا نا دروا اذلو

 ىنعي (كرسشم نمريخنمؤم دبعلو ىلاعت هلوق وحن لام هجوب تصصخت اذا
 ناكاذا اذكو ةفصب ديق دي الا هذه ىف و صص وهف ديشا ديقم أدّيبملا ناكاذا
 لضفا كنم لضفا ومن هقلعتم وا ىلغش لبلب توص و هيلا فاضملاب اديقم

 مايقدنعإ لوالا عونلا نم أدّدبْلا فذح ىا (هفذح زوحيو)إ اهريغو ىئم

 ةيماهفتسالا نم هؤادتبم ةيععا ةلج لاؤسلاو( متاَقلا نمباوجىف ديزوخ ةَئئرق
 6 ,متاقلا ىا) أدت دّسسملا فدحت و طقف ريما دارباب با ولا ىف درواف مئاَقلا هربخو

 عوفرملا ىا (عبارلا و)ريمللا ىف هلهج امناو لئاسال اسال مولعم هنال مئاقلا فذخل

 ديقلا اي ع لماوعلا نع درحلا وهو ًادّبلاربخ) ةعستلا نم عبارلا

 دنسُع سيل هنا في رعتلا نع جرح (هب دئسملا) هلوشو أدّتملا لخدب
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 ةفصلاو لوعفلاو لعافلا مسال لماش اذهو دوصقم ىئعم رامنعا نهم |

 دسا وحنو كوخا ىثيرق وحن راعتسملا مسالاو بوسنملا مسالاو ةهبشملا

 ىتلا ةفصلا ىا ةفصلا ةفص هنا ىلع عفرلاب ( ةعقاولا ) هلوقو نا ديزلا

 ىتلا ةفصلا نع زاّررحا اذهو ( ىنلا ) ةلك ( وا ماهفت_سالا ةلك دعب ) عمت

 3 ُ او ديز براض وهوا عونلا نم ادد اهلثم ناذ امثدعب ةعقاو نمل

 نوكيل ماهفتسالا فرحوا ماهفتسالا ةزمه لقب ملو ماهفتسالا هلك لاق امئاو#
 عناصام وحن ماهفتسسالا مسالو لهو ةزم# اك ماهفتسالا فراخ الماش

 لاق اذكو ناياو فيكو نباو ىتم اذكح و ناريثشبلا بطاخ نمو نادنزلا
 ريغ وحن ىفنلا مسالو ناو الوام ىهو ىننلا فرحل الماش نوكيل ىئنلا ةلك
 ريعصلا نم لاح (ةعفارإ هلوق نادزلا تاق سيل وحن ىئنلا لعفلو نادزلا ما
 ( ماظل ) ةعفار ةعقاولا ةفصلا كالت نوك لاح ىا ةعقاولا ىف نكتسملا
 ناماقا وحن ازريتسم هلعاذ نوكت ةفص نع زارتحا اذهو رهاظ لعافل ىا
 ناديزلا نوكي ناب ًادّدبملل لوالا عونلا نم امهلاف نوديزلا نوماق امو نادنزلا
 هنا ىلع ابكر هتحن نكتسملا هريعض عم نوُئاقوا نامئاق نوكيو ارخؤم ًادّتبم
 اريتسم نكي ملام انهه رهاظلاب دارماو ماهفتسالا دعب هنوكل مدقو مدقم ريخ

 ىلاعت هلوق هيف لخ ديف اريعض امسا وا ارهاظ اعسأ رهاظلا تللذ ناك ءاوسس
 تعقو ةفصل لاثم وهو 6 نادزلا متاَقا وحن ) + ىتهلآ نع تنا بغارا*
 درواو ىننلا دعب تعقو امل لاثم اذهو «نودرزلا تاق اموز) ماهفتسالا دعب
 هنوكل أدتبملا اذهل ربخ الو ) ننفتلل اج ىتاثلا ىفو ةدنثت لوالا ىف لعاقلا
 ل1 ناهقتسالا نآل ماقام ماقا نعم متانامو عاقا هلوقب ناف (لعقلا عم
 ىعدتساموه ىادعبلا للا ينعم يصل تناك اذاو مسالا نم لءفلاب لو

 ىلع فوطعم 4 هلعاف لب ف هلوقو لعافلا وه لعفلا ىعدتسي امو لعفلا

 دسم داس ل أدّنبملا لذ لعاف ىا هلعاف لب هلربخال هنا ىا ربخالو هلوق
 ةيلعف ةلجب لعافلاو أدتبملا عومم لعج لعاف لب ربخ هل نكي ملاملو (ريخلا

 هتلج- نكي ملر بخ هل نكي مل اذاوريمللاو أدّتبملا نم ةبكرم ةيعسالانال ةيعساال |
 الإ سال لغافلاو لعتلا و هك رم تناك 1 ةلعفلا اماو هرج ءافتال ةيعسا |

 زوحنالو )لاف أدّتبملاب ةصتخملا لئاسملا ناب ىف عرش مث* ةيلعفلا بناج حارب

 هنالقالطالا دنع ردانتلا ةئب رق لوالا عونلا وه هل دا للا )ادعم د دعت

 مدع نم دارملاو + هلياسم ىف مالكلا قوس نآلو نيعونلا نم روهشملا وه

 (زاوج)
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 ١ ثنؤملا درقملا هيف ريتخاو لعافلا مسا وه ىذلا لمعلا دئدسا ان لاثث لوألا |
 رسكملا ثنؤملا عمجأ/ لاثم اذهو + ثنؤملا عما هيف ريتخا نكل كاذك هل ىناثلاو

 ةغاص ىلع ( تعطفراح2الاو ) هلوق وهف هنم لقاعلا ريغ لا_كئاماو لقاعلا

 : وهىذلا راحت الا ىلا عجارري وهو هم ىدذلا هلعاف بئان ىلا دنسا لوهخل ا

 | راجثالاواىا( نعطقوا ) ثنؤملا درفلا هيف ريتخا و لقاعلا ريغلا رمسكملا عجبا |

 راجثالاوا ( تاموطتموا ةعوطقموا ) ثنؤملا عما هيف ريتخا ال لاثم نعلق
 ' | (ثلاثلاو ) لوعفملا مسا هيلادنسا ا لاثماذه تاءوطقم راحيتالاوا ةعوطقم |

 || نايفانتمنامونأ دبلن اكالو ( أدّدبملا ) ةعستلا تاموفرملانم ثلاثلا عوفرلاى ا |

 نم دحاو لك فرعي مث الوا هع-# نادارا دحاو فيرعت ىفاههع تا |
 أدتبلا ظفل ناك الو ( نامونوهو ) لاقف ءانثئسالا ىف اكلقتسم فيرعتب نيو |

 ظ اههياع قدصي ىلكم وهفل عضوب ملو القتسم اعضو نيعونلا نم لكل هوو أ
  0وهو امهلعُمل ظفلب أدّمملا ظفل لوأي نا |

 | ليوأتلا اذه لثل لاقي و اىسقم نوكي نا حدي 1 - أدابلا هيلع قلطتام ٠

 ْ مسالا ) أدّتبملا هيلع قلطي امم لوالا عونلا ىا( لوالا ) كريشلا موت (

 . | فرملاو لعفلا لباس امال معمق هرعت ةنرش ةفصلا لباشام انهه مس الايدارملاو

 حيرصلا مسالا ريغوا ىا (ه.لوأملاوا ) ةفصلا ريغ ىذلا مخمل الاىا أ[
 ٠ | مضرب ( هيلا دتسلا) هوقو حي مصلا مسالاب لوأت ىتلا ةلحباوا لعفلا نه

  1ديقلا اذهو هب لوأملاو عيرصلا مسالا ني نرمألا دال ةفص هلا ىلع

 ةفص وه ىذلا ريما اماو كوبا ديز وحن ةفصب سيل ىذلا ربما نع زارتحا |
 ةقيقْلاىف ةفصلل هيلا دنسملا نافذ هل هيلا دئسع سيل اديز ناف براض ديز ون |

 ل أدّدبملا نم ىناشثلا عونلا نع زارتجا اضياو هتحت ىذلا هلعاذؤه

 (ةيظفللا لما وعلا نع درجلا ) هلوق و هلعاف ىلا دنسم لب هيلا دنس سيل هنكل

 ىدلااهبلا بتننملا مسالا نع زارتسحا وهو ةفص دعب ةفص هنا ىلع عفرلاب

 هيلا دنسا امل لاثم اذه 6 متاق ديز وحن )ل امثريغوا نا بابوا ناك باب مساوه |

 قوق نع مسآلا لواموه امل لاثم ( مئة كنا قحو ال رصلا مم الاوهو |

 كما.و 1 أدتبم درفملا لب وأت ىف 00 كنا 0 مدقم ربخ قؤ |

 أ ىا 1 ردع :ذالاو انهنف اظوفلم رملا ناك نان

  | 1تاذ ىلع لادلا ظغلا ىعو (ةفصلا ) أدتبملا هيلع قلطي امم ىناثلا عونلا

) ١ 
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 مكجىفاون ناف ةريثك نينس و ثنؤملا عبسلاب هفيص وت عبسلا نيضرالاو مهلوقو

 حرمتلا ف اذك اثلاو فلالإب عما م كح ىف ثلاثلاو ىتاثلاو ءان .الاوهو رمكملا

 ناك اهف ( 0 ) تءاج لوقنالو ( نولسملا ءاح لوقتف )
 اذااماو رهاظ ىلا هلم اع دنسا اذا هلاح ناب اذه ةدعاق لوقتال و لعف هبش هلماع

 ريع ىلآ ىا )ع هريعك 7 03 لماعلا ىأ 2 1 ا 0 هلوق وهف هريعك لا ةنيبا

 6 اركذماعج+ ) هلماع نوكىا 6 هنوك بحي ) ملاسلا ركذملا عج ىلا عجار

 6« اًؤاج نولتلا ومن 0 عوملا قابىف ناك ماو ادرفم نوكينا زوجالذا
 لاثم نؤيجي نولسملا وا ىا ( نؤيحوا ١ ايضام العف هريعض ىلا دنسا امل لاثم
 نوكلاح هريعض ىلا دنسا امل لاثم نؤأح نولبملا وا ىا (نؤاجوا ) عراضملل

 هلماع ىا ( دنسا اذا لقاعلا رسكملا ركينملا عجماماو ) لعاف مسا لماعلا

 ادرفم هلماح نوكي نا بحي ل عجبا كلذ ىلا عجار ريعض ىلا ىا « هريعك ىلا ١)
 ظفل وهامتا هتحن ىذلاريعضلا و هتحن ريعض ىلا دنس ذئنزح هلمام نال 6 اثنؤم

 بحي لماعلاو ثنؤم درفم ةعاجلاو ةعاجلا راتعاب هيلا اعجار هنو

 نوكي نا بحي اذك و كإلذك ثنؤم درفم وهو هيلا دنسا امل اًهاطم نوكي نا
 الآ |وحلا) كم انج نوكي نا زؤسالاو ( ارك دماعج وا ) كلذك هلماع
 ىا (اًؤاح وا ثينأتلا هيفراتخاو رسكملا ريع ىلا دنسا امل لاثم (تءاح
 6 ةّماحوا ل ريك ذتلا هيف راتخاو رسكملا ريع ىلا دنسا امل لاثم اًواج لاجرلا

 ادرفم لعاق مسا هن وكلاح ريعكلا ىلا دنسا امل لاثم اذه ةياح لاجرااوحن و

 نوك لاحريعضلا ىلا دنسا امل لاثم نواح لاجرلا و< وا ىا « نؤاحوا ) اوم

 بحيف هلوق ىف 00- دارملا ناب 0 يغش امتو *ارك ذم اعج لماعلا

 ا يحل عرا م ا 0 ا ريغ ا

 لاي ره ر رجا م ) لقاعلا سسكملا ركذملا عجسو ملاسلا ركذملا عجب ريغ

 ىلا ىا 6 اهريعض ىلا )) امجف لماعلا 3 اذا" ئا ( ديسا اذا ]ف ةنابب نم وريغلل

 كلذ ىلا ةعجا را ٌراعضلا كلت لماع ىا ( اهلماع نوك بحي ) اهلا عجار ريع

 عمجلا الماش 0 ثنؤملا عجل قلطاو ( اننؤم 2

 لماعلا دنسا امل لاثم اذه ( تءاج تالبسملا وحن ) هنم رسسكللو ملاسلا ثنؤملا
 ىا 6 نتج وا )) ثنؤملا درفملا هيف راتخا املو لقاعلا مل اسلا ثنؤملا ريعم ىلا
 نب معالا دحا نم هيف ريتخا و هريعك ىلا دنسا امل لاثم اذه نئج تاربسملاو وا

 تاّياج تالسملا وا َدياِح تالبسملا وموا ىا (تائاجوا ةاجوارل ثنؤملا عجلا

 (لوالا)
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 | (موعضموأو ) هلوذو قل لوعف» هنا ىلع بوصنم وهو (هدرغمرخ[ قلل
 لوعفم مسا موعمتم هلوقف اليوط لعافلا ليذ ن ل هلوغفم مدق قا لعاذ عفرلاب

 ةفص هنا ىلع عوف م بكى م هسبان عم وهو (باهلبقات 9 هيرو هلعاف بئانو

 نيعونال ناب اذهوواو هلوق ىلع فوطعم ( اهلبقام روسكمءايوا ) هلوةوواو
 هلوق نه نيرمالا دحا ىلع فوطعد عفرلاب ( ةحوتفم نونو ) هلوقو عجبا نم

 ةحوتفم نونو اهلبقام موه واو هرخآآ قام عجبا نم دحا ىنعيءايوا وأو
 ريغ ىف ) هلوقو ةحوتفم نونو اهلبق ام روسكمءاب هرخآ قطام هن رخآ الإ )

 لاح ىفالا لاح لكىف ةحوتفم نون هرخآ قل ىا قل هلوقل فرظ ( ةفاضألا
 ( نولسم ومن ) ةفاضالا ىف ىا ( اهيف فذحت نونلا ناذ ) هدعبام ىلإ فاض

 ثنؤملاعججو ) هنم ىتاثلا عونا لاثم ( نيلسمو ) عمل لوالا عونلل لاثماذه .
 وحن ) ةقيقح هرخآأما درفملا رخن اي دارملاو ( ءانو فلا هدرفم رخآ قطاف لالا

 اركذموا نيلاثلاك ا تؤم هدرفم ناكءاوسو تابحاوصك ارامتعاوا ( تالت

 ىا ( آم )ل ىنثللا ربعي دق وهو ( ةينثتلاو ) + تامولعم رهشا + ىلاعت هلوقك

 (ءايوا فلاهد رفم رخآ ) ىنثم هنوك دعب ال هعض و لصا ىف ىا ( قطإل مسا وه

 رخآ قملام ىناثلاو هعفر ةلاح ىف ناك اذا فلا قل اهامضدحإنآيرا

 ىف قل ىا « نونو )) هرجو هبصن ةل اح ىف ناك اذا اهلبقام ح وتفم ءاب هد رغم

 ( فذحنإ هتفاضا ةلاح ىف ىا( اهيفو ةفاضالا ريغ ف ةروسكم )نون نيعوذلا
 ىلع هين نادارا مث ( نيلبسم و نالسم وحن ) ملاسلا عملا ف ماك ن ونلا كلت '

 لافربتعي ال اهضعب و ةعاجلا لي وأت انؤم ربتعي اهضعب ناب عومجا نيب قرفلا
 اركذمهدحاو ناكامل لماشو هام عجلاب دارملا نال لكاظفلب ىتا امئاو ( عجب لكو ال ]

 رججاب ( ركذملا عججريغ)ل هلوقو ايظعل وا ايقيتح ثنؤللا نك ءاوو ا
 ًادّبمريخ عفرلاب ( ثنؤم ملاسلا )ل رك ذملا عجب ريغ ىذلا عما لكى ا عهج ةفص

 هدارفا نم نوكي نا زوحيش هيلع هفرعت قدصي ون ؤملا فيرعت ىف لخاد ىاأ

 ناب هتاذلال ا ثؤمهنوك ىا ربملاو أدّبملانيب ةبسنلاب قلعتم ( هنوكل ) هلوقو
 كلذ رهظيو ( ةعاملا عم ) عملا كلذ نوكل لب ثينألا ةمالع هيف نوكي
 هيفزاح ناوهنال ( هلماعريك ذت بحت ملاسلا رك ذملا عججاماو:) هلماع ىف رابتعألا

 ةغيص ةمالسلو ءالقعلا روكذ هصاصتخلالهتكلاضنا َةضاخ هولا 00

 ربتعي دق هنا هيلعدر الف هئنثآأت بناجربتعي مو ريك ذثلا بناج هبف بلع مانزل

 + لبا رسا اونب هب تنما + ىلاعت هلوق ىف أي اثنؤم نيئسو نوضراو نونب ظفل



 لح 17١ 1

 نيئرلجاىف ءانلا لخد ل امئاو قرفلا لصحصل اهئنؤمىف لخدب ملم نامزلاب مدقاو
 نزال نه در اكوه ىذلا بيكرلانف تدب أنلا .اتمالع محب الثل تابكرملا ف

 ودق اهلا را الو ءان امهلدحا ناك نا اماو ءان امهالك نوكي نان ىا دحاو

 مقتجا امتاو دحاو سذج نم اسل امتنا أما ةرششع ىدحا وحن امههعاتجا

 0111 ق ًالطسولا قف تغفو لوألا ءزطاق ءاثلا نال ةريثع اتنثا ىف ناسنلا

 لات هعاونا فرعي نا دارا اقلطم ثنؤملا تف املهنامث * حرشلاىف اذك

 ا كازأب لصال ىلا( هازان ) ىذلا تنوملاوها ىا(ام قبقللا ثيناتلاو)ل
 نييمد الا نمركذ هنازاب عق و امل لاثم اذه 6 أم اوحن ناويما نم ركذر) هلباقكو

 عقو ةقان لباقم ناف ناويملا راس نم ركذ هلازاب عقو امل لاثم اذهو 6 ةقانو)

 ثنؤم ىلع قلطي هناف ةللا ومحت هنم يرخل ناويملا نم هلوشب ديق امئاو لج

 راجمثالا نم لب ناويلا نم نكي ملال امةكل رك ذ اءازاب ناامملع قدصيو لكلا

 6( هفالخ ) ىظفللا ثينآتلاو ىا (ىظفللاو) ىظفل ىه لب قيقا املع قلطبال
 ناويللا نم سيل هندكل ناكوا ركذ هئازاب نكي ملناب قيقا فالح سيتلم ىا

 6 ةف غوحنإ) طقف هظفل ىف ثدن أتلا ةمالع دوجول الا سيل هثينأت لب تفرع اك

 (سعش و ةظوفلم ثين أتلا ةمالع هيفدجو امل لاثموهو اهحف و عملا نيغلا مضب
 دف رعم ىلع لععافلا ماكح ا ضعب ةفرعم فقوتاملهنامث+ةردقم هيف دج امل لاثموهو

 لاق اهفيرعتت اهتمالك نيس نا دارا اضيا ىنثملا ةفرعم ىلعو هعاوناب عجلا

 «ريغن) عجبوه ىا ام رسكملا هللاَقب ىذلا عملبا ىا «رسكملا عجاو)
 ةغيصلا ظفل نوكلو هلعاذ عفرلاب 6 ةغيص ) هلوقو مولعم ضام لعذ وهو

 لجر هدرفم ناف (لاحر وحن هدرفم )) ةغيص ريغت ىا هلمام ركذ ايظفل اثنؤم

 معا رييغتلاب دارملاو ماللا و ملا نيب فلالاخ دابو ةروسكم ءارلا لع ريغت دقف

 ماللان وك سوءافلارمضب هدرفمالثم ثالفلا ناذا ري دقت ريبغتن مو اظفل ام رييغت نم

 لفق ةعضك ءافلإ ةعض ريتعانا نكل و اظفل هدرفم ىف ريبغت ريغ نم كاذك هعج و
 دسا عجب دسا ةعضكريتعا ناو + نوحمملا كإفلا ىف + ىلاعت هلوةك درفم وهف
 دارملا نا اضياو * مهب نيرجو كلفلا ىف منك ذا ىتح * ىلاعت هل وةك عجج وهف

 هيلع قدضنالاو رمبال ةرفملا دعب نوفطصي ةيلك ريغت ناذ ةيعمجلل ريبغتلاب

 ملاسلا ىف ةفارشثلا نا عم سسكملا مدق امناو ملاس عجب وه لب فيرعتلا

 وه اضياو ثنؤملاو ركذملا نه معا هناذ ثنؤملل ابرق رسكملا نوكل

 عجوه ىا ( ام ملاسلا رك ذملا عجو ) ملاسلا فالخم ةعاجلا رابتعاب ثنؤم
 ا 77االلس” 777777677 يي ببيببببججلا
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 لاسبصنلاب (ءاه) هلوقو (املع قوقولا ءانا) تين أجلا ةمالع ىا(يشر) ١
 لاثم (ةلَظ ومن ) هلونق ءاه اهنوك لاح ابلع فقو ىتلا ءانلا ىا اهلع ريعض نم

 ةردقماهف ءانلاناذ ةردقملا ءاتلا هيف امل لاثم (سءثو) هلوقو ةظوفلملا ءاتلا هيفامل

 مفرلاب (فلالاو) هلوقو ةسهش سمشلا ريغصت ناف اهريغصت ىف اهروهظ ليلا
 هلوقو اضيا (ةروصقاا) فلالا ثدنأتلا ةمالعو ىاءاتلا هلوق ىلع فوطعم

 (ىوعدو) هلوقو قيقا ثنؤملا نم ةروصقملا فلالا هيفامل لاثم ( ىلبحون)

 تاذ ةأرما ةفص لوالا ناف قيقحلا ريغلا ثنؤملا ن م كاذك فلالا ةيف امل لاثم

 هلوقو ىنعملا مسا ليبق نم ردصم ىناثلاو هناذح ركاذم هلناويطلا نم لج

 لقحن (ءارج- وحن هلوقو هلبق ام ىلع اضنا فوطعم (ةدودملا يللا
 نوكي ءارج-ةأ ما الثم ناويح اه. فص و نا هناف هريغو قيقحلل الاثم نوكي نأ

 ددعلا ءاعسانامث+هريغ نم نوكي ءارج- رج لثم هريغ امم فصو ناو ايقيقح
 هلوقو أدتبموهو (اذهو) لاقف هيلع هين نادارا لصالا اذهل ةفلاخم تناكامل

 ثنؤملا نوك وهو مكملا اذه ىا هربخ هنا ىلع رقتسم فرظ (ةثلثريغىف)

 لاح ددعلا مسا ن نم ةنلت طفل ريغ ىف نافل رك ذملا نوكو ثدن ًاتلا ةمالعب

 ةناقلا دادعالا تأ 2177 2 4 هر دمنا رقم 1 ايهتنم هن وك

 رك ذل لاثماذهو (لاحر ةثلثوحن ) ءانلا فذ ىا (اهفذخم اهئنؤمو ءاثلاب)
 وهو لجرلا وه اهنريمت درفمو اهربمم ىلا ثين ألا و ريكذتلا ىف عبات ددعلا ناف

 ثنؤم وهوءاسنلا وه اهزيمت درفم ناف ثنؤال لاثم اذهو (ةوسن عبرا وإل ركذم
 ةدازااو 3 تكف اذاوز) لاف بابلا اذه ىف ب بكرملا لاح ناب ىف عرش مث ظ

 ظ
 ا

 ةقث تاكو ىا نكات ف (ةرشع عمال هلوقو ( ةعست ىلا راضيا املع

 هآوقو لوهجم لعف (تننا) ه]وقو 2 زمسسوت غنم ةعسل د ىلا هعب را نم اهاع دازامو

 (طةفلوالاءزملا ىفإ ةتاثءاثلاتلعج ىااذا باوج ةلجبا و هلعاف بئان (ءاتلا)

 تبشالو (الجر مشع ةثلئوحن ) تدئاب قلعتم ( رك ذملا ىف ) ىناثلا ءزللا فأل ىا
 ةرشع ثلثوا الجر ةرشع ةثلث لاس آلف ادرفنم وا لوألا عم ىتاثلا ءزللا ىف

 ءزللاىف ءاتلا تدئا ىا لوالا ىفهل و ىلع فوطعم (ىناثلا ىفول هلوقو الجر
 اذهىق ل اضالا ! نع لدع امناو( ارا همكم ثلث وفول ُثنؤملا ىف طقف ) ىتاثلا

 ءاتلا لوخد مزن دارفالا لكم ملو عمل اصن ناكامل اهقوف اخ ةثلثلا ناف بابل
 دادعالا هذهل ةمزاللا ةعاجلتا ثدنأَتل ةمالع نوكتل ثدنأتلا ةم الع ىه يلا

 فرشا وه ىذلا اهركذملءاتلاريتخا اهئن ؤمو اهركذم نيب قرغ نا مزلامل نكلو



 هت :٠١ ع

 هريك ذنو هثدن انز وج لب هثينأت
 0 مل

 راو نك زج د و 0 هلوقو ىجح#

 كنا امل لام ةعلاطوا ع عيعسلا 0 هلوقو قيقا رنعك 2 نسا كام

 ىف ىا « زو< ) هلوش قلعتم ( ام* ريغ ىفو.ر) هلوق و قيقملا ريغلا ريعك ىلا
 0000 ..اوذلا تكؤملا قلطم غو لماعلا ديلادتتيا ىذلا قبتللا ثنؤملا ريغ
 00 رم دارملا ناكو « هريك ذنو هلماو ثدنأت ) زوجي لماعلا هريعك

 ةم نكي ملو نييمد الا نم ناكوا نييمد الا نم نكيملو ايقيقح ناكوا قيقح ريغ

 ا 31 ناكنا ث هلوقو هلماعب مج نكي لو ىثمو | ادرفم ناكوا اعج لب ىئثموأ

 لولا ريح لاو قيقلا ىلا اناضم ريغلا ظل ناك امل هناف ركذملا جارح ال دق
 هلوقف |هثربغ هنا هيلع قدصل كرز ءارخ 1 ناذ رك ذل 21 ذل هق لخد

 هيلا دنسا ىذلا قيقملا ريغل لاثم ( سعثلا علطوا ) سعثلا ( تعلط وحن )ل
 قيفللا ثنّوملل لاثم ( ةقانلا زاسوا ) ةقانلا ( تراس وحنو )) هلوقو لعفلا

 عم لاثم« تانمؤملا ءاجوا ) تانمؤملا6 تءاجو# ول هلوقو نييمد ذراع نم

 00 امو ةعانعا ليو ات اوم هنوكل ثنااامثاو نيبمد الا نم قيقا ثنؤملا

 ْ تءاحوتنو 0 هل وقو قيقا هنأت لوما ةعاجلال ب ا هثلب َّي قريتعاامل ل

 لصفنا هنكل نييمد الا نم قيقللا ثنؤملل لاثم ( ةأرما مويلا ئضاقلا ءاحوا

 تءاح لاحرلاو )) هلوةو فرظلاو لوعفملاب هلماع نع ةأرما وهو هيلا دنسملا

 © تءاحو )ل هلوقو لقاعلا رسسكملا رك ذملا عجب ريعض ىلا دنسا امل لاثم 6 اًواجوا

 ركصذلا عجج رهاظ ىلا دنسا امل لاشم « ل اجرلا ءاجوا )لاجرلا

 000 4 هنات نوكل رك درو ةقاسماا ليو ان ثنا اماو لقاتعلا رتمكملا

 ماكحا ضعب فقوت امل هنا مث + ىراستعا هثينآتو روكذم هلصا ناف قيقملا
 نيسنا دارا ركذملاو ثنؤملا ةفرعم ىلع هيلا هلمام دانُسا ثيح نم لعافلا

 | هنوكلركذملا فيرغت كرو لصالا فالخ ىلعو ايدوجو هنوكل الوا ثنؤملا

 6 تنؤملاو )لاق لصالا هنوكلو ثدن أتلا وه ىتلا هتنكلم ٌةفرعم فرعي ايمدع

 (ثينأتلا ةمالع)هلوقورقتسم فرظ (هيفا) هلوقو مسا ىا (آمؤ ةاغلا فرع
 ْ تامالعن م ةمالع هيفدحو مس اوه ىا هتفص واام ةاص ةلجلاو هلعاذ مكر

 فوطعم (اربدقت وارث هلوقو ثدن املا ةمالع نم لاح ماظفل) هلوقو ثدن آنلا

 ةفوق وم ف رعملا ةفرعم ناكاملو* ةردعموأ ةظوفلم ةمالعل اكثالتن وكل احىا هيلع

 نيسنا دارا هازجا ةفرعم ىلع ةفوقوم فيرعتلا ةفرعمو فيرعتلا ةفرعم ىلع

 لاعف ل وه<* سيل هنازجا ىقان نال تين اكل ةمالع وه ىذلا في رعتلا ءز> هفرعم

 (ىه ور
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 نوكي نا مزل عومجاو ىنثملل اقباطم لماعلا لعفلا ناكول هناف هدارفأ |
 محبا واوو ةبنثثلا فلانا تفرع دقو عومجلاو ىنثلا ةغيص ىلع
 زرابلا اههدحا نالعاف لعفال نوكي نا ذئنيح مزيف اهل نالعاف امه لاعفالا

 ناف هتنيغ بج وامناو لعافلا ددعت موزال اذه زوحي الف رهظملا وه رّشاآلاو

 هلعافايضام لعفلا ناك نا هناذ رهظملا ىلا اههدانسا زوحال ةبطاخلاو بطاخنا

 بوجولا ليبس ىلع هتحت يتسم ىطاخلا لعافق امراضم ناك ناو زر اريك ابق
 لوعفملا و لعافلا مسا نافذ لعفلاب صتخم ركملا اذهو هدبلا زراب ةيطاخلا لعاذو

 نب ريم اسيل امه.ث واولاو فلالاو امهةحن يتسم عجلاو ةينثتلا ىف اههلعأو

 0 2 معا هللاو بجاو امهتح ىلإ |! رماهضلل 0 امثو بارعا الب

 ا ياسو حافلا نول ل

 00 اد رفم ثنؤملا كاللذ نوح الاخ 14 (1درفم رفم:) تاناويلحا نم:

 وه ىذلا هلماعل ىأ 15 هلماعي و ااصتم هنوك ل ا ىان( الطف زاضتم رب اعج-ال ىنعي

 هريغ هلماع نيب و هنيب طسوت ناب هنع الصفنم نوكيال هنا ىنعي هماشي اموا لمف
 ( ناكنا ) هريك ذن زوال و رهظملاكلذلاشداطم هلمام ثدنأت ىا ( هتينأت تنك )
 . انرصتم) لماعلا كلذ نمل هلوق كرفم ركذام دوحو مه بوجولا اذه 5

 لماعلا ناكاذا اع اضيا هثنأت بح الف ةفرضتللا لاعفالا ن م نكي لنا اماو
 حدملا ل |عف اماو د اريسغتا 3 ال ىممتلا لعف لاه روعتلا و مدلاو حدملا لعف نم

 0 دنهلا وا دته تيرم )د , دن زو< مذلاو

 لاثم اذهو ةفرعصتملا ل [١ امه كا. نم داع ناو هلماعب لصتم نمد ١ ضالآ نم قيقح

 ه7 البلا نيكس 0 راح ةيراض يزو )7 هلوقولمتلا لاذ
 ةقيقللا ىف هنكل هلاربخ هن وكل دز ىلع ىرجا ام ناك ناو ةيراض نآف لعفلا | '

 ةاصفنم ريغ نييمد الا نم َقيقح ثنؤم هي راطلاف هن راح وهو هقلعتم ىلا دسم

 ركللا ىا ( اذكو ) ةفرصتملا لاعفالا نم قتشم لعاف مسا دئسملا و هلماع َنَ

 6 ثنؤاا ريعك ىلا ) لماعلاىا ( دنسا اذا )رك ذام مَع ثدنأتلا بوو ىف
 تعمل تذل !ءاوس اخ طب اللا عجا رريعم هتحن نوكي ناب رهاظلا ىلا الىا

 ا عج- ريغ رب هلوقو قيمح ريغ وا ايقيعح ثنؤملا 0 اوسو ىذا ريغوا ايمدآ

 | ريغلا ثن ولا كلذ نوك لاح ىأ ٌتنوملا نم لاخ هنا ىلع بوصنم ( رك ذل

 أ ريغلا تنؤملا ف الخد ناكن او هاف 6 لقاعلا رسمكملا ) ركذلا عجب ريغ قيقللا | ٠

 بحال هريعك ىلا لعفلا دنسا اذا هنكل ةعاجلاا رامشعاب امنؤم 3 قيقا أ ْ
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 1 ! 2 ست ١7١ وح

 (نرضآو) بئاغلا ممالل ثنؤملا عجب ىف (نيرضيلوإل هل ةبطاخلا ثنؤملا

 ىهنلل ةساغلا ثنؤملا عجج ىف (نءرضي الوب رضاحلا ىمالل ثنؤملا عج ىف

 ىا (درفملا بطالا ىفوإل رض املا ىهنال ثنؤملا عجب ىف (نرضت الو

 تطاخلا كلذ ىا « ناك اركذم ) درفملا بطاخلا ىف اضنا زرابلا نوكيو

 هلوقو هدحو ملكتملا فو ىا بطاخلا ىلع فوطعم رملاب ( ملكتملاوائنؤموا )

 ىا ملكتملاو بطاخلا ةذص هلا ىلع الحم رورحم رقتسم فرظ 6 ىضاملا ىف)
 لصتملا زرابلا ثلذ ىا « وهو ل ىضاملا ىف ناّماكلا ماكتملاو بطاخمنا ىف

 لاح (ءانلا تاكرح ) هلوقو 4 تب رض وحن ءانلا ) راكتلاو طا
 رآح ل[: تراك نا هنا ءاتلا قا هثلثلا تاكراطاب استملم ىا تبرمض نم

 0000 ا كلنا ناو بطاسمل نوكت دج وتم تن اك ناو ماكتملا نوكت

 زرابلا نوكيو ىا بطاخلا ىلع. فطع اضبا رحاب ( ملكتملاو ) ا

 ىلع عوق م هريغ هلوقو ارعيسم فرظ دعم هلوعف ( هريغ هعم رث ماكتملا ىف

 ناك (ام”ىا (اضيا رق هتفص (ىضاملا ق) و ملكدملا نم ل ةاخاو هلعاذ هنا

 ان ظفل ىا (انإ) لصتللا زرابلا كلذ ىا ( وهو ) هلهدحو ملكتملا ىف ءانلا

 ١ للا هبطاخأ ىف اضيا زرابلا نوكي و ىا ( ةبطاخلا قوءانرتض وحن
 "زا 213 ىلا( وهو ذل ساو ءاثلا سلكت ىضاملا ىق. هن اذ < ىضاملا ريغ ق

 مالا ىف «ىبرضا وو عراضملل ةبطاخلا ىف (نيبرمضتوحن ءايلا ) اهيف عقاولا

 هيلا دنساام لاوحا نم غرف املو+سضاخلا ىهنلا ف (ىبرضت ال وإل سضاحلا

 هّمان وا لعافلا اما و ىا «رهظملا اما ول لاقف رهظملا نابب ىف عرمش رعضملا ند

 رعضملا ريغ هلاذ رهاظ وهف ىا « رهاظف )) زرابوا زيتسم رعضم ريغ اعقو اذا

 لاقف أهلا لل دارا ةفلت 8 لسع لاوحا 0 | تح املو * لعاوفلا م

 الا 0 لئاقلا زر هناا رهظملا لعافلا ىلا ئا © هلا دنسا اذاو)

 ىا © هتبيغو ب ادرفم لعفلا كلذ دارا بك ىا « هدارفا بن رف لماعلا

 رهظملا لعافلا ثالذ ىا « ناكولو بئاغلا ةغيص ىلع هداربا اضا بح و

 لعافلا ناف ( نود.زلا ) برض 6 وا ن اديزلا 0 وا

 ناو ولنا عا 0 بئاغو د دروم برص وفه 3 ةلكام نكلو عومج و ىنثم |ىهم ف

 امه لابو روكذملا ن 0 روكذملا ضيقن ىف مكملا نوكي اف |يلمعتسا

 ايحاو هدارقأ ناكولو عومج أو ى ملا وه ركل نا انهه وهو ةيلصولا

 بجو أامباو اذه ظفحاو 001 دردغملا وفغو | .هضيعن ىف 10 22

 (هدارفا)
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 أ (َلآَّسو) لاق زاوملا نمرخ الا فرطلا نيب مث أدّبلا ىلع داقعالا دوجوا هلع
 رهاظلا:لعافلا ىلا براضلا دانساب ( همالغ براض ديز ) لاشنا زوخحتؤ ىأ ظ ضش

 ديزو همالغ قطان دسا ديزو همالغ بورضم دز ىهو (قاوبلا اذكو) || '

 زيتسيالىا (زيتسي آلف ) همالغ رادلاىف دي زو ههجو نسح ديزو هوبا ىعاه
 ناب ىف غ رفامل و +دب زقلعتمىلا نهيف دانسالا نوكل ىتاوبلا نم ركذ اهفريئضلا |

 لصتلا زرابلا اماو) لاقف لصتملا زرابلا نام ىف عرش هيعونب رشسملا ريعضلا

 وحن فلالا) لاعفالا ىناثثىف نوكي ىذلا زرابلا ىا ( وهو لاعفالا ىتاثت ىف

 ةشثتىف ( اب ريضو)هثلؤم ةشنىف( اب ريض و بئاغلا ىضاملا ةينثتىف (ابرط
 ءاتلاو هلعاف هنا ىلع الم عوف مزراب ريعك ةثلثلا ن ملكى فلالافةبطاخلاو بطاخملا

 ساننل الا عفدل ةداز هيفرمملاو باطملاا ةمالعاع رض ىوثِشأتلا ةمالعات سطىف

 ىهنلاو ا عراضللا نم هريغ ةلثما اماو ىضاملا ىناثت ةلثما هذه عابشالا فلاب

 بطاخناو اغلا ة كت ىف (نابرمضتو )عراضلل بئاغلا هش ىف (نابرضب و هلوتق
 مالا ةينثن ىف ( ابرضاو ) بئاغلا مالا ةينثت ىف (ابرضيلو ) ةبطاخلاو
 ىهنلا ةشثت ىف 0 بئاغلا ىهنلاةشش ىف ( ايرضيالو ) رضاطلا

 انضدا زرابلا نوكيو ىا(اهمج ىو) هبطاخلاو شاف ةماغلا

 زرابلا ىا ابلا ىا ( وهوز) عما : هفص ركاب 6 رك ذملا ) ةروكذملا لاعفالا مج ىف

 ( اوبرض وحن ) ةردقموا ةظوفلم ( واولا ) اهم ىف نوكي ىذلا لصتلا |
 بطاغخملا عملا ىف ( متي رضا ل :ةظوفلمجواولاو بئافلا ركاذللا

 7 ”ىرف اك (اوعرض) مت 5 رمض لصا نال ىا 6( هلصاذا ب ةردقمو واولاو ْ

 اما و ىذا املا ىف اذه ةظوفلم امه" ءارق ىف نوكيف ريثك ناو نولاق ةءارق ىف

 ( نورضتو ) بئاغلا روكذملا عجب ىف ( نورضيو ) هلوقف عراضملا#
 عجج ىف اوورضيل وهو ىهنلاو مالا هيلع سقو بطاخا ركذملا عجج ىف

 اورضن الو رمضاحلا مالا ركذملا عجج ىف اوبرضاو بئاغلا صمالا رك ذملا

 رجاتللا نونا زك ذل عجب ىف اورضت الو بئاغلا ىهنلا رك ذملا عجب ىف

 ٌتنؤملا) لاعفالا عج-يىف ىا اهعجج ىف اضديا زرابلا نوكيوىا ( اهعججىفو))

 (نبرضوحن ) ةففْحْلا ةحوتفملا ىا (نونلا ) نهيف زرابلا ريمضلاىا ( وهو
 نونلا ىهو ةبطانخلا ثنؤملا عج ىف ( نتبرضو )ل ةّاغلا ثنؤملا عجب ىف
 هلصا ذا مم نع ةبولقم ىلوالا نونثلا نال تددش امناو ةددشملا ةحوتفملا

 عج ىف (نبرضنو إل عراضمل ةّياغلا ثنؤملا عجب ىف (نيرضيوإل نّيسض
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 نهو ملاسلا ركذملا عجبا ىف مهو ةينثتلا ىف امه وهو نهتحت تارتتسم نهلعاف

 (الخو زلادع فراثتسالا بوخ ون وكب وىا (ادعؤو) ملاسلا ثنؤملا عما ىف

 امه وكنعء زارتحا وهو نيلعف ام© وك لاح ىا امه: لاح ( نيلعفإ هلوقو

 آدعامىف و بوجولا نع الضف راتتسالا فورا روصت.ال هناذ رج ىف رح

 امهبف دي ردصملا ام دوج و ناذ الخامو و ادعام ىف اضيا نوكي اداء ا داخله

 ىا (نوكيالوإل سيل ظفل فو ىا ( سيل ول نيلعف امهنوكىلع امصن نوكي

 ادع مولا داب وحن ءانتلسآلا بابل نيلمعتسم امهنوك لامس نوكبال فل فو
 اديز) مهنم قاما سيل موقلا ىءاج ىا (سيلو ادب ز ) ىئاجلا كلذز واج ىا

 بجو امت غرف املو 6 اديز )) مهنم ىناملا نوكيال موقلا قتءاح ىا ( قري الرا

 ىا (ىناثلا ول لاقف راتتسالا هيف زاج ىذلا ىناثلا مسقلا ىف عرش رانتسالا هيف

 هريغوا ىضاملانم (ةدرفملا ةساغلاو درغملا بئاغلاىفإل نوكي راتتسالا أح
 (برضي وا )ىضاملان :مرتةسم هلعافودرفملا بئاغا| لاثماذه (برضدي زو ١)

 برضيل دن ز ىا (برضي ءاوا ) عراضملا نم اضيا لاثم اذه برضضي ديزوا ىا

 برّضنلوا برضضتو تبرض دنهو ) برضيال ددز ىا « برضيالوا )
 هراتتسا زوجناكىا «لاقب وإلتتسم هلعافو ةدرغملا دماغ لاتن تاريدبإلالا

 ئا ( قاوبلا اذكو ديز بسض) لابن ا اضيا زوي ةقاسلا ةلثمالاف
 ده ب رضتوا دنه تبرمضوأ ديز ب رضي الوا دب ز برضيل وا دب ز برضي

 6( ذئيح ريعد ) دب ز برض وحن ىف ىا (هيفرتسبالو) دنه برضتالو ا

 مسا ىف اضنا نوكي و ىا (لعفلا بشق و رهاظلا لعافلا ىلا دنساذا نيح

 ةفصلاو امهانعم امو لوعفملاو لعافلا مسانه ىا 6 ركذامم إ) لعفلا هبشي

 :راج راققسالا نا ىنعي ( دخو دعو د1 زمتسملا فراظلاو ليضفتلا لعفاو ةهشملا

 لعافلا ىف اهئم دحاو لكل ع ىا (هلع طرش ) دوجو دنعركذ ىذلا اذهىف
 نوكلاح ىا رك ذامم هلوقىف امنم لاح بصنلاب < ةسننتلا ريغ هلوق و رهاظلا

 ريغ ىا عم و ةدشنتلل ةفص وهو (نيروكذملا عمجاو ) ةنتلا ريغ ما

 مسا ةينثت اذكو ام. بجاو راتتسالا ناذ لبق اف اركذ نب ذللا عجبا ةشثثلا

 دسا ؤ دز وا وآ بورضم ل ديز (وأ براض ديز وحن ) هعجبو لوعفل

 هلكاذهو «رادآ1ى) دبز (وا نسمح ) دز 6« وا ىمشاه) ديز ( وا قطان
 طرسش دجو ام اهنم الكن ا عم ًادّمملا ىلا عجري و هتحت لعافلا ريت_سي امل لاثم

 ( هلع)
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 نعتسي و رك ذملا درفملا بطاخلا مكح ىف لخديف بطاذلا مالا وه ىذلا هاعمم

 مكحل ىضاملا ىنعمب نوكي لعف مسا ,ركحاماو بوجولا ليبس ىلع هتحت تنا
 ديزو دز تاهيه وحن هراهظاو هلعاف راتتسا زوحي ىذلا بئاغلا ىضاملا

 رانتسالا بجاو نوكيو ىا هلبقام ىلع فوطعم ( ليضفتلا لعفا فو ) تاهه

 ىهو لكلا ةلئدسم ىفاماو ( لصتلا لد لم ريغ ىف 7ليضفتلا مسا ىفاضيا
 ( و رع نم لضفا ديز وحن ) رانتسالا زباح وهف لماعلا بابف تعب_س ىتلا

 لوعفملاو .لُع زعافلا مسا ىفو رف ادبا تتسم هتف ئانريعك وه لضفا لعاف ْنآذ

 لوعفملاولعافلا سما ىنعم ىا ( امهانعم ) تناكىتلا ةفصلا ىف وىا (نآكامو

 هناذ بوسنملا مساو '”ىريحم ىنعا لعافلا مسا ىنعمي هاف زاعتبسملا الل ول ٠

 ويعلو ةينللا والا هوز فوطممه ركاب (ةفصلاو وزب لوعفملا مسا ىئعمب

 ( نهلعطرشدجوب ملاذا ) نهنف بجاو رانتسالا ناف ( رقتسملا فرظلاو

 وحن ) راهظالاو راتتسالا زا نهلع طرشش دجو ول هناذ رهاظلا لعافلا ىف

 رهاظلا ىف هلع طرشش دجو مل ىذلا لعافلا مسال لاثم اذه ( براض قءاح

 6 قطان دساوا) بورضم ىنءاج ىا (بورضموا) هلوقاذكو هتحن رسم هلعاش

 (نسحوا ) ىعئاه ىتءاج ىا ( ىعئاهوا ) قطان ”ىزتجىا دسا قءاج ىا

 رادلاىف) وحن و ىا قباسلاوحن ىلع فوطعم6 وحنو ) هلوقو نسح ىنءاج ىأ
 اذكو ”ىث ىلع نهداقعا مدعل يتسم تاروكذملا نم لكلعاوف ناف (ديز

 د هتحت يتسم فوذحلا قلعتملا نم لقتنملا هلعافو رقتسم فرظ رادلاىف
 زوجنال و رخؤم أدتبم ديز و مدقمربخ الحم عوفر م بكح موا ةلج هلعاف

 اههريغو ىقنلاو ماهفتسالا نم ىش ىلع هداقعا مدعلهل ارهاظ العاف ديز وكيزنا
 رادلا ىف نوكي .و تراض ىلع ديز فطع مهوت ل 0

 (لعافلا مسا بنت ىفو ) دنز ر ادلا ىف ىتءاح ريدقتلا نوكي ىّتح اوغل افرظ

 ءاوس ( لوعفملاو ) لعافلا مسا تينت ىف اضيا راتتسالا ب 0

 لوعفملا و لعافلا مسا عجج ىفو ىا ( امهعججو ل ث :ؤملاوا رك ذملا ةمنشت ناك

 بوج و ناذ امهدرفم رك سيل امهعججو اههتيننت مكح ىف ىنعي ( اًلِطم ملاسلا)

 نآذ انهم امهيكح قال امهلع طرش دوجو 1 درقم اهثدرفمىف راتئسالا

 الوا اههلمع طرش دجو ءاوس ملاسلا امهعجمو امهتينثتىف بجاو راتتسالا

 ظ نابورضم نالجر ىنءاج ىا (نابورمضموا ناب راض نالجر ىتءاح وحن

 | (نو.ورضم )ل لاجر ىت ءاح ( وا نو راضإل لاجر ىنءاج ىا (لاجروأ زل
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 هزيل اك هنالو أدتبملاب سبتلا مدقول هنالهمدقت زوحيال لعافلاناب معضعب لدتساو
 : قحىف ضوقنم لالدتسالا اذه و ءزللا دقن مزل هيلع مدق ول و هلمأع نم ىتاثلا

 لعافلافذح ز وجال هنا ىنعي اعمام#ةذحال وإ) هلوقو حزاشلا هلاق اذكبئانلا

 فذح ناذاعم لاق امنا و هسان الو لعاف الب لماعلا قب ثيح لماعلا نع هّمانو

 هنم ىئثتسملاو غرفم ءانثتسا ( ردصملا نم الا ) هلوقو زب اج رخن الا رك ذ عم امهدحا|

 لعافلا فذح زوي هناذ ردصملا نم الا لماع نم امهذح زوحال ىا فوذحم

 ليو ) لاقفامهماسقا نا ىف عرش مث + هنم اعم امه ذح ناي ىا هلا

 ىا « رهظم وت رعكم لوالا ىا ( رضم نائسقإ همانو لعافلا نم ىا ( امهنم

 " || اظفل هركذ مدقت بئاذوا بطاخموا ملكتمل عضوام ريضملا و رهظزم قاثلاو

 ' || لعافلا قلطم ماسقناكى ا «اضيا رعكلاذإ) كلذك سيلام رهظملاو ىنعموا

 . دوجو هلسيلو ةبنلا ىف دوجوم ريدم ريعك اهثدحا ىا 6 زتسم نيعست ىلع
 اذه ةنرقو هلماعب لصتم ىازراب رخالاو ىا 6 زرابوإ ىطخو ىلثفل

 (راثتسالا بجاو ناع-ق ل رعضملا قاطم ماسقناك (اضيارتتسملاف )ىتًايسامديقلا
 لوالا مسقلا ىا هجولا نسح لثم ةيظفل ةفاضالا هذهو هراثتسا بجاو ىا

 هلمام دنسرالو هزارا زوج ال ) ثيح اسبالم ى 1 < ) راتتسالا بجاو

 مسقلاو ىا«راتتسال اًراحو ؤرهاظلا ىلاهدانسا زوحيالوزعتسملا كلذ ىلا ىا( هي ءلاالا

 مسا ىلا ر) ةراتدنسي و ىا 6ةراتو هيلا ة ران هلماع دنسيث يح ) هرانتسا زراج ىتناثلا

 فرظ وهو ةينثتلا ةغيصب ( نيماكملا ىف )رانتسالا بجاو ىا 6 لوالاو رهاظ
 رطعاب(«بطاخلاو )هلوقو ريغلا عم ماكتملاو هدحو ملكتم ا فن ا

 لاح ىا6 ىضاملا ريغ نم رك ذملاد رفملا ]بطاخلا فن وكي و ىا نيماكتم ا ىلع فوطعم

 ابيل ناز راع ىضاملا ى امهناذ ىذأملا رتغ نم ةرقملا بطاخلا و نييلكتملا نوك

 ن6 تنسوستوح ضن د نشوت

 عراضملا وه ىضاملا ريغنم دارملاو تب ضو انب ريضو تب مط وحن نب ريتسع

 لاثَّم ( برضا و< ) ايفنموا اتيثم ناكءاوسو ايهثوا !ىما ناكءاوس هعاوتاب

 (برضت ) بطاخملا لاثم 6 و برضن الر يغلا عم هلاثم 6 ول هدحو ملكتملا
 تاّرشس ثلاثلا ف تناو ىناثلاىف ن< و لوالا ىف انا وه ةثلثلا هذه لعاف ناذ

 الا لعف مساىفورل را ,اىكلا نم هتمام ىلاالا ةثلثلا هذه دنسيالو ادءا اهتحن
 ناك لعف , رسما راتتسألا الا. نوكياو يل | نيباكتملا ىف هلوق ىلع فوطعم

 ا عم ءاهلا نوك_سب (هصور لزنا قمم ( لارا وجب ا 0

 ا يللا نم دعو لك كشر فعلا ى نعم ءاهلا نوكسو ممملا ح ا
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 هيلا دتساام هنال أدتبملا هب جرخ لعفلا هيلا دنسا هلوقو تاعوفرملا عيجل لماش |
 مولعملا هل وذو صقانلا لعفلا هيلا 4 اضن | عوف نع زاّررحا ماثلا هلوقو ريخلا

 ( ديز برض وهن ) لعافلا بنان وهو لوهجلا لعفلا هيلا دئساام ند زار

 لعفلا ىنعم هيلا دنسا امل لاثم (ناد.زئامتاقا و) لعفلا هيلا دنساامل لاثم اذه

 ىذلا لعفلا ىنعم هيلا دنسا امل لاثم ( ديز تاهبهو ) ةقتشملا ةفصلا وهو
 هللاشو ( لعاف بئان ) ةعستلا ن م ىناثلا عوفرملا ىا (قناثلاو) قتشمريغوه |

 عوفرم ىا ( دنسا اه ) لعافلا بئان ىا (وهو) هلعاف مسي لام لوعفم اضيا

 (لوهجيلامانلا لعفلا ) عوفرملا كالذ ىلا ىا ( هيلا ةيدانسا ةيسل سيشل قا لْنسلِ

 سبالمىا (هانعم) ظفل هيلا دنساوا ىا وادا ديقلاب لعافلا ججرخ |

 ةغيصب 6 ديز برض وحن ) بوسذملا مساو لوعفملا مساك ل وهج لعفلا ىعم

 ةيلعفلا ةلمممل لاثم ( ناد. زلا بورمضماو ال لعفلا هيلا دنسا ام لاثم لوهملا
 لوعفملامسا لاثم اماوردلا دسهداس هلعاف بئان و لوعفم مسا اه ٌودتبم ىتلا

 د:سااللاثم بورمضم ديزوحف بكرم هعموهو هلعاذ بئان ىلا دئسا ىذلا

 ىمعشاه دي زوا رهاظلا ىلا دنسا امل لاثم وهو همالغ بورضم ديزواّرَسملا ىلا

 ( نانوكيالو ) لاقاملسم نابي ىف عرش مثعرهاظلا ىلا دنسا بو فم سال لاثمد وبا
 نيعما نان وكي الا ىإ (نيعسا آلا) ظافلالا نم نيظفل هان و لعافلا نوكيالىا

 لب وأتى نانوكي وا ىا نيعما ىلع فوطعم رقتسم فرظ (هلبوأتفوا) هلوقو
 ْ راخن وكي دق فتئانلا نار الا ىا هنابتعالا ىلع بصنلاب , (ربغإل هلوقو مسالا

 لحلا عوفر رورحملا و راملا ىلا دنسي دق رامدلا قلعتم نا قبس امل( ارورحمو

 نال نوزملا ديزو لوه#م لعف ىم ناف ( دز, ىع ون ) لعافلا بئاث هنا ىلع
 رورجلا وراملا ىلا دنسيال هناذ لعافلا فالح  هلعاف بئان هنا ىلع لحلا عوقرم

 ارورحمو اراجِبئانلا ناكاذا هلا ىتعي نوكي ىلع فوطعم (بخحيفإ هلوقو

 اعج-و هش زوروا ناك ناو ادرفم هلماع لعح ىا ( هلماع دارفا دارفاإ بحي

 صو دير, ع لاقيف اثنؤم رو رجم |ناكن او اركذم هلعج بحي ىا (هريكذنو)

 امبسمو هن م لاش اريعض ر ورجلا ناك اذا اذكو دنهب سهو نيديزب سو نيديزب
 هلعافل عبات لعفلا نال كلذك ناكامت او نبي ىمو امب سمو اهب ىعو هب ىعو
 رورجلا ىلا دنسا هلعاذ فذح املو هلوعفا عبات سيلو ريكذتااو دارفالا ىف

 ( امهلما ىلعإ) هبانو لعافلا مب دقتىا(ام# د قتز وحيالو )ةقيتح هلعاش سيلوهو
 المعام4“ دع :زاحناوامدعمالا امهل لماعلا لمعتسا ال هنا ىعي ىنارقتسا مااذه و

 ظ



 ست ١١١ وع

 ال1! فود رخ ( ىاردصم ىعم هين رااموإل هلوقو اهظنل ان دنا ةلجب ىا
 هلوقوتفئاكام ليوأت ىردصم ىنعم اهب ديرا ةلجج امم ىناثلا مسقلا ىا

 | دعم هلا ىلع رمسم فرظ ( ةلخلأ نم م ) هلوقو أدنبما مفر !اب ( مسقو )

 روكذملا لي وأتلاب ةلوآم نوكيال ىا-هريخ (درفملا ليوآت ىف نوكي الإ هلوقو

 ىتلاةلجبا ىا (نوكتالف) ركذام ريغ ليوأت ةلوآم نوكت نا اذه ىفانمالو

 ةلججا ىف لصالا نوكل عضاوملا عيجبىف (ةلوم#ل درفملا ليوأتىف نوككال
 ( عضاوم ةسمن ىف الا) هلوقو ةدافالا ىف ةلقتسم امنوكل ةلوممم نوكتالنا
 الا عض وم لكىف كادت نوكي الإ ىإ هل وجع ن 56 هلوق نم غرفم ءاتقسا

 نال وا أدّتبمل اربخ اهعوقو ةسخخلا نم لوالا ىا (ربخ ) عضاوم ةسهن ىف
 تاوج ثلاثلاو ىا (« باوجو و لوعفم ىتاثلاو ىا (لوعفمو) اهوحنو
 ىا 6 عبانو ) لاح عبارلاو ىا «لاح ول ىم اماذاوا ءافلا عم مزاج طرمشل
 عرسش ةمدقملا نايب نم غرفاملو*باىعالا نملحماهل لج وا درفمل عيان سماخلاو

 6لومتملا) نا (مت) لاقف هنم لك ركح نايبو لومملا ميسقت وهو دوصقللا ىف
 اذك ةعوضوملا ظافلالا نا الوا عا ىنعي ظافلالا نا هلو ىلع فوطعم وهو

 (ةلاصالاب لومعممنيعون ىلع لوومعملا ل نر الام هتلع أم دعب عا 3

 هب بارعالا ىضتقم مايقن ىا ةلاصالاب لوممم امنم ل والا عونلا ىا
 بارعالا ىضتقم هب ماقامل اعباتت هنوك ببسي ىتاثلاو ىا «ةيعبشلاب لوم وز)

 ثيح نم (ماسقا ةعبرا) ةلاصالاب لوم اوهو لوالا عونلا ىا 6«لوالا)
 نالوالاف ( موزحبو رورحمو بوصنمو عوفرم ) بارعالا عاونال اهلاقتشا
 لفلاب صتتخم عبارلاو مسالاب صتخم ثلاثلاو لعفلا و مسالا نبي ناكر شم

 لعافلا هل لاعب لومت* ى | (لعافلا) لوالا عوفرما | مسقلا ئا (لوالا)

 عوف ىا « ام حالطصالاىف لعافلا ىا (عوهو) ةاحضلا حالطصا ىف

 يلا هلوقو ةيدائسا ةبسن بسن ىأ ضام لعف لوهجملا ةخاسي ( دعا

 هلوق و هلعاذ بئان عفرلاب (لمفلا) هلوقوامرملا اولا عج ار روحا رول وأ هب قلعتم#

 (مانعمع اموات هلوقو ةفص دع ةفص م« مولعملا 0 هلوقو لعفلا ةفص ماتا
 انههواو نفل لع وا دامصب وهو ةوصاومووا هتلصب وهو لوصوم

 اههدحا نيعون ىلع لعافلا لاق هناكف ىا لعافلا ىعونل ناب وهو عيونتا
 مساوهو لعفلا ىنعم سبالي ىذلا ظفللا هيلا دئساام رخن الا و لعفلا هيلا دئساام

 سنجام هلوقف رقتسملا فراخلاو لعفلا مساو ردصملاو تافمعلا راسو لعافلا

 (لماث)
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 ارخ اهعوقول و مان ءوا ةلجتت ىلع ةقوطمم دعات هننأ هلي نقدم از

 ىا ( الدب وا ) بارعا اهبلع فوطعلل نوكي اذكو بارعا اهل نوكي أددبلل |

 لحم اهل ىتلا ةلبا نموا درفملا نم اما ىا (امهدحا نمال الدب ةلجلبا عقتوأ |
 ا

 نبذلا ىوحيلا اورساو+ ىلاعت هلوق وحن درفملا نم لدبلا لاثخ بارعالا نم

 وهو ىوملا نه لدي رشبالا اذه له ةلجج نان« ركلشم رعشبالا اذه لهاوإل |

 4 لدبلا لاثمو اورسال حرص هب لوعفم هنا ىلع اريدقت بوضنم درفم

 ذناع مهلع ءاوس | ورفك نيذلا نا + ىلاعت هلوقوحت بارعالان م لحم اهلا

 مترذلا 2 طع ءاوس ةلج- نم لدب نونمؤيال ةلهج ناف +نونمؤيال مهرذنت ملما

 اديك أتوا) نيذلا نالربللا ل<ىف اهعوقول بارعالا نم لحم اهل َةَلَجِب ىهو

 بارعالا نم لحم اهل ىتلا ةلمحل ىا ( ةيناثلل ) ايظفل اديك أت ةلملا مقتوأ ىا

 ديزوحن ةيلعفلا ةلخجا لدبلا لاثك درفمل اديك أت عقتال ةلجخبا ناف درفألال طقف

 برض ةلج- نافمتاقهو.امئاقدوا دز وحن ةيعسالاةلجلال دب لاثمو برض برص

 تعق وىنلا ةلجخبا نم نايظفن نالدب ىنا :لا لاثملا ىف متاقهو.ا ةلج-و لوآلا لاثملا ف

 اهل ةلج-ىه ىتلا ةيناثلل ىا (اهل) ناب فطع ةلجلا عن عقت وا ىا (انايب وا) اههلبق

 اهعوةو زاوج ىنعي فوذحم أدتبمل ربخ (ىأر ىلع) هلوةو بارعالا نم لحم
 فطع والدب نوكتامتا ةلخجا ناف ىتاعملا لها بهذم ىلع ىئبم ناي فطعو الد
 بارعا ىلا ةراشالا فنأتسا مث ةاحتلا ىأر ىلع ال ىناعملا لها ىأر ىلع نب

 ةفوطعمو ةفص ةعقاولا للا بارعا ىا (اما ىعا نوكف) لاف عباوتلا هه

 ىلع رعتسم فرظ وهو ( عومشملا بارعا بسح ىلع لان امو اديك اتوالدنو

 باع الاشاطم نوكي بارعا ىلع اينبم انباث اها عا نوكي نا نوكيا

 نم رهظف) هلوقو ئحي“اكةيعبتلاب لوم لا ليبق نم تاروكذملا ناف اهعوبتم
 رك ذام ةلج- نم 00 التف فرامل لع اىف هلضف امل لاجل ( هلأ مره

 ا تالا لوصح هتانو كانه ركذام ىلا ديرا نافءهلوق نم

 سصنج ىا (ةلجللا نا) دحاو ع نم ىلوا وهو ىلاججا لع ىتاثلاو ىليصفت بع

 (درفملاك عضوم لكىف بارعا هلنوكيف درفملا ليوأتىف مسق نامفإ ةلجلا
 هلماععمابك م عشب درفمىف انمالك نافعض وم لكف بارعا درفلل ن وكي اك ىا
 مسقلا ىا (كالذو) دادعتلا ماقم ىف تب ارعا هلن وكي الام درفملا ن نم نادر آلف

 | (نامف) امهيلعةلجللا قلطم ٌماسقناكى ا (اضيا) درفلا ليوأتىف نوكي ىذلا
 ( هظفل هب ) ديراام نيم-قلا نم لوالا ىا فوذحم أدب ربخ (ديراام) هلوقو

1 
0 
1 



 كح 1١١ 4

 | ع م عا ( داك ابلوأ ) ناكل 1 اهنا 0 8 15 ةيععا ةلج

 ال وعفم عقتوا ىا 6 ايناث 0

 عا وحب ٍبعا بابل اثلاث الوعفموا لضاف هوبا ارمع ديز بع وحن لع بابل ل ايناث

 اهنوك لاح لعب ابدعب ةلمخجا عقتوا ىا ( اهنع 7 لضاف هوبا اركب ارمع ديز

 |[ عوخ )سان كركاد ىلا قلع تن ايسانم فرد هلجلان ع اقلعم

 ارخؤم أدبم ديزو امدقم اربخ متاق لعج نا ةيع“ا ساما دز مقا ةلج+ ناف ( دز

 ىهف نريدقتلا ىلع وريملا دسم اداس 1 ديزو أددبم تاق لعجنا ةيلعف 0
 ىنعم هلع لطبال اًملعم ةلخجأ هذه نوكل ! ع لوعفم اهنا ىلع 1

 لكلا لع لصف مث كك اروهواسز 000 ا« الاحوا)

 لاخلا ىلا ناكربخنم عضاوملا, هذهىف ةعقاولا ةلجلا ى 6( نوك ) هلوش

 عقتام ناب نم عرف املهنا مث «تابوصنملا عقومىف اهعوقول © لحلا ةبوصنم )ب

 مزاج طرمشل اباوجوا رث لاعف ةمو < ةعقا ولا ناب ىف 2 ةبوصنمو ةعوق م
 ىهو طرشلا ةادا هيف 20 61 زطاى طبر 0 < ىتلا 02 4 ءافلا دعب

 هظفل ىف رثؤت مل امل طرسشلا ةدا ناف ةيع*أ ةلج-وا ءافلاب ايضام هيف ءازطا عقوام

 بتاوللا عقووا ىا نمل كرا اهلج + يوت اهنانفلاع الام اموزحم نكيملو

 ناف ءارلا مجدي 6 مركمتناف ئمركتنا وحن ) ةأجافملل ىتلا ىهو ماذا دعب
 طرعشلا ةادا هيف رثؤَن ملو طرشلاب اوج تعفو ةيعمأ ةلج مركم تناذ هلوق

 ةعئاولا لاثمو «لهل اةمورحمإل اذاوا ءافلادعب ةعقاولا ةلخلا ىا (نوكنق)

 عرفاملو* نوطنش

 عقوم ىف تعق وام ناس ىف عرش هلا اصصالاب لومعملا عقوم ىف تعق وام ناب نم

 هلوقو © ةركنل ) ةفص ةلجلاعقت نا وا ىا (ةفص وال لاف ةيعبتلابل ومعملا

 ةركنلاب اهليوأت ةعكل ةركنلا ركحىف 00 ةلجللا نافذ ىعوقو ديقةركنل

 ةيعسا لج تاق هونا ناف 6 مئاق هوا لجر ىتءاج وحن )) ةركنلالا ةفص عقتال
 درفم ماقم ةركنل ةفصلا عوقو ماقمو لجرا ةفص اهنا ىلع الحم ةعوفرم

 6 لتقيو براضديزوحن درفم ىلع إ) ةفوطعم ةلجخلا عقتوا ىا(ةفوطعمو ال
 عوف م در رفم ىلع ةفوطعم اسهن وكلو براض ىلع ةفوطعم لتع ةلج ناف

 درغم هلوق ىلع فوطعم راب ( ةلجوا ١ هلوقو اعوفرم اهلحم نوكي

 هونا ديز وح 6 بارعآلا نم لحم اهل ةلج+ ىلع ةفوطعم ةلجلا عقتوا ىنعي

 (متق)

 هاذا مهدبأ تمدقام“ هما مب ,صلناو *ىلاعت هلوعك اذادعب



 | اهيلع ةيفاهفت الا ةزنمهلا لوخد عم ءاوس دلك ادعت ةيلوفلا لا ةلجخلا تسلا

 ىذلا لعفلا ثالذ ناذةلجلا كلت ىلع ةفوطعم وماي ةردص» ةلج اهدعب تعقوو |

 نوكيوأد بم نوكينا ىلع ردصملاب لوأي ةفطاعلاما ظفل ىلي ىذلاو ةزمهلا ىلي

 | ( كراذنا ىا ) هلوقب ىلاعت هللا دج-ر فنصللا هرسف ايدل اربخ عفراب ءاوس ظل |
 | بطاخلا هلعاف ىلا هردصم فيضا ثيح مهترذنا نوعضم ىلا ةراثاؤهو
 | ىالانم مدعلا ذخاب ,هرذنت مل نومكم ىلإ ةراشا وهو 6 كراذنا مدعو )

 مدعو كراذنا نا د اوس دلو هزي ناتالي ردصم ةفاضابو |

 رذنملا هللاقب عاش لوق وحن نا ىنعي (ىديعملاب عم وحنو ) ءاوس كراذلا ظ
 ىذلا لعفلا نا ىنعي هلوةك ىلعوا قباسلا وحلا ىلع فوطعم وحن هلوُقف |

 رذنما لوق ىف عفاولا مج طب وه ةثلثلا طئاسولا هذه ريغب ردصملاب لو ظ

 | (كعاعسىا) هريخربخ هلوقو ًادنبم معن "هل وق (ءارنا نمر يخل ىَديلاب عت

 | هلعاذ ىلا فاضيو ادم ا ردرصملاب : لوأي ثيح معسل ريسفت وهو ٌْ

 بيكرت ريغب و ردصملا فورحنه فرح هلل مر ليوأت اذهو بطاخلا |
 معك هلوق ىا (ريخالااذهو) لاق اذلو ةاسلا هي الاك ةروصب صوصخت

 ساشال و ةغللا لهانم اذك عم هنا ىلع روصتم ىا ( عاما ىلع روصتمإل

 ةي الا ىلع ساق هلاذ هريغ هيلع ساقبف نيلو الانم ركذام اماو هريغ هيلع |
 ةي الا ةروص ىلع عقو لعف لك ةيناثلا ىلعو هيلا اذاضم عقب لعف لك ىلوالا |

 هيف اهعوقوب تبرعاف برعم عقوم عقت ىتلا ةلجلا ناب نم غرفاملو+ةروك ذملا ظ

 ل ريغىفو ) لاقف بارعا اهل نكيملو هعقوم عقتال ةلج نايبىف عرش |

 مث و اهظفل اهب ديرا عضوم ىف عقت ملام وهو نيعضوملا نيذه ريغىف ىا |
 ٠ ,دصصملا هانعم اهب ديرا عض وم ىف عقت 200 00

 | اهعوقوك ( بارعا )ريغلا كلذىف عقاولل ىا (هلإ امه ريغىف نوكيال ىأ
 | نوكيال هلوقنم غرفم ءانثتسا (عمتناالا) هلوقو ةيضاريعاو ةّسادتاو ةلص |

 | عّقت نا 0 هيف عقوام لكف بارعاربغلا كلذل نوكيال ىا هل

 | الج ةعوف رم ةيعا أ ةلجج مناف وبا ن اذ ( ماقءوناد,ز وحن أدتبملاربخ) ةلجا كلت

 ماقاديزن زناوحننا بابل إل اربخ عفت نا واىأ ( اربخوا اريخوا ) أدّدبل ربخ اهنا ىلع ظ 9

 ةلجخلا ى | (نوكتق) نالربخ اهنا ىلع الحم ةعوفم ةيلعف ةلج- هونا ماق نآف

 | تاءوفرملا نم نيعضوملا ىف باتا ناف ( لحنا ةعوذ مل نيعضوملا ف تعقو ىتلا |
 أ ملاع هوبا ناف (ملاءءووا د زناكو حن ) ناكبا ل اريخ عقتوا ىا (ناكب ابلوا) ظ

(4) 
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 هتك ١١١ عع

 0111 ( لفها اذهوا زا ءرك ةيعمأ ةلجن هلوتاو اذه وهو ةظفل دازع
 لعافلا بئان اهعوقو لاثماماو العاف متاق دز عش وحتف العاف عّشام لاثم اماو

 لوقم)) اهظفل ةلجخجاب ديرا ام ىا 6 هنمو إ) لعافلا بئان متاق ديز لعج ومف
 الدرب هنشم ىلا لاعقالا نم عن ل وقل ال وقم ةلجخلا كلت عوقو ىا (لوقلا

 هيلا هذهىف اونمآ ةلج نافذ ( اونمآ مهل ليق اذاو ىلاعت هلوق وحن ) لوقلا

 لعاف بان اهنا ىلع اريدقت ةعوفرم ىهو مهل لبق اذاو هلوقل ةلوم تعقو

 عقومىف ةعفاو ثسيل لوقلا لوقم تعقوام ناذ هنمو هلو هلصف امناو ليقل

 ةروسكم عفت نونلاو فلالا ةدام نا ىتح ةلمبا عضوم هناف ةقيقللاب درفملا

 فرظ(اذكو) هلوةو ةروسكم نوكت لوقلادعب تعقو اذا اهناىف قبس كهيف

 6 اهبديرانا )) ظفللا اهب ديرا ىذلا مكملاك كما ىا فوذحم أد ادي را

 اهانعم ةلخغاب ديرا نا ىا ديرا 2 00 ( ىردصم ىئنعم )' ةلجخلاب ىا

 اهعسأ ىلا فيضاو ردصم اهربخ لّوا ناب اهنوعضم نم لصاخلا ىردصملا

 6ةطساواما )هلوق وادماج اهريخ ناكنا تونثلاب لّواوا اقتشم اهربخ ناكل

 ةزيهلا حب (نا) ةطساواما ىردصملا ىف جملا كلذ ديرا ىا ديراب َناعتم

 ةزمهلا مح#ناذطساوب وا ىا (ناوا) 0 هكا كا دولا نونا

 امو نا ةفص 6 نيتردصملا )) هلوقوام ةطساوبوا ىا «امواإ نونلا نوكسو
 6 متاق كنا ىنغلب كلوةك ) ةيلعف ةلهجا تناكنا نيتطساو نانوكي ناذهو
 ليوأت متاق كنا ةلجم نافنا ةطساوب ىردصملا ىنعملا اهب درا امل لاثم اذه

 اوموصت ناو ىلاعت هلوقكو ( ىئنغلب لعاف امنا ىلع الحم ةعوفرم كمايق

 مكمايص ىا ناب ردصملا ليوأ 0 اذه « م كلريخ

 هان ىا ةطساو هلوق ىلع دي مررة مع

 ةلج وحن ر غلا كلذ ىا اهريغب عقو امل لاثم (ىتلاةلجاوحن) هلوقو ةثلثلا هذه

 نيقداصلا عقب مو ىلاعت هلوقك )اهلا ةفانشصم تعقو ىأ اهيل ايضا )و ىلا

 فاضملانال درفملاب اهلوأينا ىضتقيف :ةيف عفنب ةلجج ىلا فيضا موي ناف ( مهقدص

 اوفلتخا مهنا مث 6 نيقداصلا قدض عفن موبىا ل ادرفم امسا الا نوكيال هيلا

 ةتلج- وا لعفلا دري وه هيلا فاضملا نا اهيلا اناضم عقو ىذلا لعفلا ىف

 ف وطعم 2و2و9 هاوقو حرشلاى اذك ناحممالاىف ىتاثلا 32 << نفنصلاو

 هلوقإل وحن طئاسولا كلتريغ ةطساو ليوأتلانا ىنعي ىلاعت هلوقكهلوق ىلع

 ماقم لكف ىنعي 6 مهرذنت مما "قرا هزم ارح اورقك نالوا لاق
 (تعقو)



 ب بسلا

 منا ديز هلوق ناذ أديم عقب ام لاثم 6 ةيمسأ ةلجج مئاق ديز وحن ل هلوتف درفملا |
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 | ىلا( ةيلعف نيعسق ىلع ) ةلدلبا ىا ( ىهوةلجلا ) لصالا قالخ ىلع الومعم

 | نم ) بكرت ىلا ىا ( ةبكرملا ) ةيلعفلا ةلجا ىا ( ىهو ) ديلعف اههدحا
 هلوق ىلع فوطعم ( ىنعموا )هلوقو حرص لعف اهءزج دجا ىا ( الفل لعفلا
 نوكي مسا نه ىنعي نعم لعفلا نه ةبك ىماما ىا ةيلعفلل رخآ عونل ناب و اظفل

 اهؤزج ىا لعفلا نم هلوق ىلع فوطعم رملاب ( هلعاذو )) هلوقو العف هانعم
 مهب ىذلا ظفللا كالذ لعافوا احن رمص لعفلا ناكن ا لعفلا كلذ لعاف رخ آلا

 لاشم ( ديز برمض ومن ) هلوقو احن رمص لعفلا نكي ملنا لعفلا ىنعم هنم

 لاثم ( كمرك ١ ئنمهركت ناو ) هلوقو طرسشلا ةادا نودءاظفل هيف لعفلا ناكامل

 ناكأل لاثم ( ديزت اهيهو ) هلوقو طرشلا ةاداب هنكل اظفل هيف لعفلا ناكامل

 ( ناديزئامتاقاو ) هلوقو ق:شم ريغ هنوكلاح ظفالا كاذ نم رهن ىنعم هيف لعفلا

 6 ديزرادلا ىفاو ) هلوقو قتشملا ظفللا نم مهشب ىنعم هيف لعفلا ناك امل لاثم

 هنوكلاح رورجلاو رادلا وهو قتثملا ريغ نم مش عم ديف لعفلا 6 4 لاكي
 ةيعمأ ةلج م ىناثلا مسقلا ىا دلعف هلوق لع فوطعم(ةمئآو ل |

 00 أدّمملا نم ) بكت ىتلا ىا 6( ةبكرملا ) ةيعسالا ةلجلا ىا( ىهو ل

 ةبكرملا ىهاهئمرخ الا عونلا ىا ( نموا ) ةيظفللا لماوعلا نعادر# ناك نأ

 ىننلال نم اهب قملنامو ةهبشملا فورا لثم 6 هريخو لماعلا فرللا مسا )ل نم

 وحن ) هلوقو سيللب نيتهبشملا نيف را لثمو عطقنملا ءانثتسالا ىفالا ن را
 لاثم 6 متاق اديز ناو ) هلوقو ريملا و أدّدبما نم بكرت ةيعمال لاثم ( تاق ديَز
 6( ديرا كرا ناف ) هلوشن هل هليصفت ىفعرسش مث + هربخ و لماعلا فراسا مسا نم بكري ال

 كلت ظفل ىا (اهظفل .هظفل ةلجباب ) درا نا هيف رظسف عقومىف ةلجج تعق واذا ىنعي

 هلدوج وم ق ةارفال ذئنمكل ىا 6 هلد.الف زب اهانعم ىلع امتلالد رامشعا ريغ نم ةلجللا

 ب ارعاب اب رعم نوكت نا مزلي هنا ىعي ( بارعا نم ) ةلجا كلت ةظفلل ىأ

 211 الأ ودل ا نو ىا ( هن :وكل)

 اهب ديرا ىتل اةلحلا جرفو ىل(اهعوقوزوصتح الدرس

 ىا (هيفإل درفملا مسالا كلذ ىا ( عقول عضوم لكى ىا (املكىف ل اهظفل
 ىلع عقن ةلج ا ةسس ةفطاع © عميف ) هلوقىف ءافلاو عضوملا كالذؤف

 العافو أدّبم ) ةلجلا كلت عمت تاذك اهعوقو زاوج ببسب ىنعي زوحي ةلج

 عضاومنم كلذ ريغو نا بابو ناك باب مسا و لوعفملانم 6 تاذ رع هاو

000000000070000 070000 _ 



 هت ٠١ ع

 توصنم لومعم ىتاثلاو موزحم لومم لوآلا ناف اذ تالومعملا 2271101

 2 ثلاثلا مسقلاو ) سماك م مسالا 3 هعوقول عوفر لوم كلاثلاو

 ناكإل عوضوم ظفل ىا 6 ام )) بيكرلا ىف عقت ىتلا ةثلثلا ماسقالا نم ىا

 ( عقبدق نكلال و معم ا ظفللا كاذ( نوكيالنا) طفالا كلذ ىف ىا ( هيف لصالا

 الا لعل "توك .ئذلا ظفللا وهو: ىتاثلا مسقلا عقوم )ب طفالا كلذ ىا

 ظفللا كلذ نوكي كلذك عق واذا ىا « نوكيف نوكيف ) عراضملا لعفلاو مسالاك اعاد

 (وهو ) ىناثلا مسقلا عقوم هعوقول ( الوم ال ومعم ١ لوالا مسقلا نم هتقيقح ىذلا

 لوالا ل. كارذك ىتاثلا مسقلا ناك اكىا 6 اضيا نانثا ) ثلاثلا مسقلا ثلذ ىا

 عّشدق ه1 را صا ال يعم نوكيال ىذلا مسقلا نم ةقيقلا ىف هناف ( ىضاملا

 ىلع م كمن ةيدصملا نادعب عقوا ذا ) ىضاملا ىا ( هناذف ) لصالا فال الومعم

 1 1 0 عم هناف هلعاذ نع ادرك ىضاملا ل# ىلع ىا ( هل

 ىأ 6 عقو اذاو ) مكحح قلعتم ( بصنلاب إل هلوقو مسقلا اذه نم ىتاثلا ىق

 ىضاملا كلذ ناكءاوس ىا « ءازج وا اطر مزاملا دعب رث ىضاملا عقو اذا اًضيا

 عقاولا نوكي نا طرمشب نكل ءازملا عقوم ىفاعقاو وا طرشلا عقوم ىفاعقاو

 نم نوكيف هتلج- ىلع مزملاب مكمن ءافلاب عق وول هناف ءافلا نودب ءازملا عقوم ىف

 هلعاف نايتا لبق عقاولا ىضاملا كالذ لم ىا 6 هل ىلع كح قاضيا ىتاثلا

 مك هلوَس قلعتم ( روهظل ) هلوقو ءازاا ةاداب موزحم هائاي نط

 0 مك ىا ىلوصالا هل لوعتم وهو عزاتلا ليبس ىلع نيعض وملا ىف

 ها افا 4 قولمعلا ف ) مزجلاوابصنا اوهو 6 بارعالا )) روهظلوصمل
 ( لتقتو ) تنآ ( تدرض نا ىئبحما وح رث ىضاملا كلذ ىلع تفطع ىذلا

 بوصم تدئرعصضو هر دصم ثتدرسّص ناى نا 0 بصنلاب مكح اخ لاثم اذه

 عوف م رغما ليو أت ىف هتلص عم ىهوينا ةلص ةلخجاو هلعاف ءاتلاو ناب الحم
 تبرض ىلع فوطمم اظفل ٠ بصنلاب لتعتو هلوق و ىبحعا لعاف هنا ىلع ال#

 لاثم اضيا مزللاب ( لئقاو كتبرض )) مزدلاب ( لتقتو تبرعض ناو )) هلوقو
 (نيعضوملا نيذهريغ فو ثهلوقو مزحاب هيلع مكنوءا زجواط رش عقاولا ىضاملل

 نوكيال ىاهربخ (الومعم ل هلوقو ىضاملا ىلا عجار هعساو ( نوكيال )ل هلوقب قلعتم

 اهريغ ىف قب لب ةيط رمثلا دعب هعوقوو ةيردصملا دعب هعوقو ريغ ىف الومح* ىضاملا

 وهو نيالا نم ىتاثلا ىا « ىتاثلاو )ب الصا الومعم نوكيال ناوه ئذلا هلصا ىلع

 ذئيح نوكيف لوما عقوم ىف عّميدقو الوبعم نوكيالنا هيف لصالا نوكيا

 ( الوم )
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 - اذهوه بِيكزلا اذه لصا ىنعي أدّتبملاربخ هنا ىلع اريدقت عوف ره وهو ظفللا

 ىنءاج لعاف هنوكل (لوم#م) برض ىذلا ىف ىذلا ظفل وه ىا ( لوالاف )
 اظفاف ايضام هنوكل لصالا اذهىف (لو.ريغ) برض ظفل ىا ( ىتاثلاو )
 (ريغالف ) هلوقو ةلص اهنوكل اضيا امل لمال هتلوم و الصا الوبعم نوكي الام
 ةروسكملا ءايلا ديدشتو نيغلا مضب ريغو ةيعيرفت هيف ءافلاو هلبق ام ىلع عبرفت

 ا ىذلا هلوقريغ امل ىا هلعاذ بئان ( مالكلا اذه )ب هلوقو لوهحم ضام لعف

 ىتءاح ليقو ابراض برض ظفلو امال ىذلا ظفل ناكن اب براضلا هلوق ىلا بر ض

 |.( فرحا :زوص ىف ) ىذلا ظفلراص ىا امل تاوخوف( لوالا راص ) براضلا

 | وهامتا افرح هنوكن ال افرح لش مو روص ىف لاق امتاو فد رعتلا فرح ةروص ىهو

 ىاراص مسا ىلع فوطعم ( ىتاثلا و )ل هلوقو ىذلا ىنعمب مسا هانعم نافهتروص ىف

 اضيا وهو لعافلا مسا ىا (مسالاةروص ىف ) برض وهو ىناثلا ظفللا راصو

 ةفطاع ءافلاو راص هلوق ىلع فوطعم ( سكعناف ) هلوقو لعف ةقيقملا ىف
 اببس تناك ةروك ذملا ةروريصلا ىا.ببسلا ىلع ببسملا فطع نم ةدبس

 لوالا نوك وهو قباسلا مكتلا لبق ىا هلعاذ ( مكملا إل هلوقو ساكعنالل

 هنوكل برعم ريغ لوالا نوك وهو ساكمنالل برءهريغ ىتاثلا نوكو ابرعم

 ٠(احخرت )ب هلوقو مسالا ةروص ف هنوكلابرعم ىتاثلا نوكو فرااةروصيف
 ىلع اماو مج رت ساكعنا ىا سكعنا هلوقل قلطم لوعقم هنا ىلع اما بصنلاب

 هلصا ىلعق ب ملو ةروصلا ليدبتب ركملا سكعنا امنا ىا سكعنال هل لوعفم هنا

 بسلا ةيلعفلا ا ىلع قاب ىناثلا و ةمالا ىلع قاب لوالا ناذ ىعملا لد مدع عم

 ا بناج ىلع ) ىناثلا ةيعمأ و لوالا ةيفرح وهو 6 ظفالا بنا ب اح رت ىنعملا

 ا قامت ( تارا فا رخو ىلصالا 0 1 وهز( يتلا

 مكح وه *ىش لكو ( ىظفل 1 دباصالا ا( وه ىلا )07
 ىف لوم اوه ىذلا لوالا قح بارعالافالاو ظفللا بناج هسيف جرب ىظفل
 | ايضام العف هنوكل بارعالا ىف قح ىناثلل سيلو ىنءا لعاف وه هلام قيل
 رهظيرلو مسالا ةروص ىف ناكرييغتلا دعب هنال ىناثلا ىف انهه بارعالا رهظ هنكل

 نيس 2 نم ىا ( ىتاثلاو )ريبغتلا دعب فرم ةروص ىلع ناكهناذ لوآلا ىف

 هعوقو دعب هنال هتلطاامناو ( عراضملا لعفلا )امئاد الومع نوكياموهو

 امث دعب عشب ملوا بصانلا دعبوا مزاملا دعب عسب نااما والحال بيكرتلا ىف



 ب 2

 هت ٠١

 ظ ةفرعم ريخلا ناك اذا ريملاو أدّتبلا نيب عقب ريعض وهو لصتفلا ريعنت ىلع م 1
 (ةيفرحلاب ب )هلوقو 6 متاقلا وه دب ز ناكوحن ) نمي لمعتسم ليضفت لعفاوا |

 اهناذ فرح اهناب لصفلا ريع ىلع كلذل كح ىأ اهنابىف نا مسا ىلع فوطعم

 1-1 نوكف ةفصلاب ريملاا لالا ناوهو رنا لعتسم ريغ ىنعم ىلع هلاد

 هتروص ىلع هنوكلازاحاريعض ىعسامتاو الصا ال يمعم نوكيال ىذلا فرللا سنج ىف

 ضعب وهو مهضعبل الخ ةيفرحلاب م ىلا اذهفلوخ ىا ( مهضعبل انالخإل .

 ىا (مسا) لصفلار يعض ىا «هنا لوقب ) ضعبلا لذ ىا «هناذإل نيب رضبلا |

 باىعالا نم مسالا كلذل لمال نكل ىا (بارعالا نم هل لحمال ) فرحاال |

 لاق كلذل و لومعه مسا لك هلوق ضقتتيف الوم نوكيال مسالا ضعب نوكيف |
 6( ةلخادلا ماللا اماوزف هلوقو مسالا ىف .هريظن مدعل دعب اذه ناحمالا ف فنصملا |

 اماواذكف لصفللا ريعك ول اعف الا ءاعسا مكحاما لاق هن اكف ةيليصفتلا اماب ردصم |

 (لاّق إل هلوق لوعفملاوا ري 6تافصلا ىلعإ) لخدتىتلا ماللا ركح |
 رمسكب ( اهنا ىتزاملا مامالا وهوداحنلا ضعب ىا ( رهضعب ) لاقىااماباوج |

 ناك نا ورسكلاب ىهف مزاملا داقتعالا"لوقلايدارملا ناك نا هنا اهحتب و ةزمهلا |
 ىنعي مإلل ىلا عجار بوصنملاريعضلا و دحوتفم ىهف نظلا ىنعم ىنعاعجارلاداقتعالا |

 ريغكى ا (اهريغك 7)لوصوممساال (فرحإل ةروكذملاماللانا ضعبلاكلذلاق
 نوكت افرح تناك اذاو ءاعسالا نم تافصلا ريغ ىلع تلخد ىتلا تاماللا ظ

 6( مهزثك |لاقو )تافصلا نم اهلوخدم لومعملا نوكم دلضإ الوم نوكيالاع ١

 6 لوصوم م مسا ماللا كلت ىا ( ىه ) ىنزاملا ريغ وهو ةاحصلا رثكا ىا
 ىتعم )) هلوقو بارعالا نم اهل دءالف امتاد الومحم نوكيامت نوكتق فرحال

 اهل وخدم ناكنا ىذلا ىنعم مسا ىه ىاربملا دعب ربخ رقتسم فرظ « ىذلا
 ةباضلا وحن اثنؤم ناكنا ىتلا ىنععوا ىا « ىتلاوا ) براضلا وحنارك ذم

 ( اهدعبامل) هلوقو هلعاذبئان 6 ابءارعا ) هلوةولوهجملعف ( ىطعا )هلوقو |
 اذ 11( ا ارث دام قمع نك مسا نه ىا رخل دعب زب ةلجطاو ىطعاب قلعتم |
 ىطغاب قلعتم ( لقتا امل )) هلوقو اهدعب ىلا تافصال ةلوصوملا ماللا كلت |

 ىا اهدعبامل ىفام ىلا عجار لقتنا لعاف و ءاطعالا ةلعل ناي وهو ةيردصمأمو |

 ىلا ةيلعفلا نم ) تافصلا كلت | كلت لاقتنال اه دعب ىتلا تافصلل اهبارعا ىطعا امنا .

 هلوقو ( اديز براضلا ىتءاح لصاف ) لاقق ههجو لصفب نا دارا مث  ةيعسالا |

 دار ( ادبز برض ىذلا هلوقو براضلا بيكر ىلا فاضمو أدتبم لصاف ظ

 ملا



 وبا سلو
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 | بارغآلل ةئظننملا ىناعملا نم دقساول هلال الماجي هلوكل اللص تارطألا |.
 0 لوهجم لعف ركحو ةيبادتبا ىتحاشفلو ( ركع كح تح هلوقو

 !مجار بوصنملا ريهضل !أو كح ' قلعتم (اهناب) هلوقو هلعان بئان(لامقألا

 لأ ىلا فاضمو ىفاضا بيكرت ( لهملا ةعوفرم ) هلوقو لاعفالا ءامسأ

 ئان عم وهو لاعفالا ءاعسا ىلا عجار ثن مريض وهو هتحتيتسم هلعاف بئانو

 ىلع اظفل رورحم لحل ا ظفل و اهناب ىف ناربخ هنا ىلع اظفل عوف م بك ىع هلعاف

 (ةئادتالا ىلع) هلوقو لوعفملاب هيبشتلا ىلع ال# بوصنمو هيلا فاضم هلا

 تناكو 7 لاخ ريغ مسالا س زوع ناك امل هنا ىنعي ةعوفر# قاعتم

 1 7 ءاعسالا كالث نوكتنا مزن مسالا سنج نماء وزو تاهبهت لا 0|
 كحو ىا( اهلعافو ) أدّتبم اهناىلع الحم ةعوف م اهناب اهيلغ كلذل مكحو

 0 عفرلاب ح6 ليلا دن وشحوا !)هلوقو ( رين ادسم د داس اهلعاف 1 اضا

 ىلع ) لحلا َدِب وصنم اهناب لاعفالا ءاعسا ىلع كح وا ىنعي لحلا ةعوف م ىلع

 ادبز ديور ىنعمو فوذحم لعفل قأطم لوءفم اهنا ىلع ىلا ( ةيردشسلا

 مكحو ىا ةيلصولا نا لاق ناورل هلوقو اديز اداورا دورا ريدقتىف الثم
 هلوقو ةاحصلا نم نوققحلا مهو « م يضعب ب لاقولو كلذل نيبارعالا نذهب

 ىلع الحم بوصنم هظفل دارم ( لعفلا ىئعمب ' اهنوكل بارعالا نم اهل لحمالال

 بهذم لوالا#+ب هاذم هئلث لاغفأالا ءاعما فنا ىنعل رهضعب لاقل لوف لوقمهنا

 ةيظفللا لما وعلا نع ةدرحم اهن وكل لاعفالا ءاع“ا نا وهو هراتخحمو بجاملا نأ

 ناب هلاربخ اهلعافو ةأدتبم نوكتف ناد زلا مكاقا ىف اكأدّدنملا في رعتف تلج

 أدّملانآف ًادّملا في رعت هن ضع لا نست اذه درورملادسم اداس يوت

 ىلع اهسايق ىضرلا درو لعفلا سنجنم ناك ام هيف لخديف مسالا سنج نم

 هماقم همايقل لعفلل اهءاشم ناك ناو متاَق ناذ قرافلا عم ساييتلا هناب نادب زلا متأقا

 ىنعملاب ةربعلا و ةلاحمال لعف اهانعم ناذ لاعفالا ءاعما فالح مسا هاسنعم نكل

 ناب درو تفرعاك قلطم لوعفم اهنا ىلع لحما دب وصنماهنا ىتاثلا و * ظفالابال

 روهجلاو نيققح لا بهذم ثلاثلاو + لاءفالا ءاعبإ اهنوك ىفاني لاعفالا ريدقت

 بارعالا نم لاعفالا ءاعمال لحال نا هراتخاو شفخالا بهذمو
 ةيذيم ىهو ىعملاب ةربعلا نال عم لاعفا اهنكل اظفل ءاعما تناكناو اهنال

 ىلصالا ىنبملا نم امهو ىمالا عمت وا ىّصاملا ىجعمب اما اهئاذ لاعفالا راسك

 ىح أ لاظضالا ءامسا ىلع لزق لم ف ولسم ( لسماع ل
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 هنااضياو هيلا اذاضمالو الوعفمالو العاذ نوكيال هناف بارعالا ىضتقم وه

 نانا الصا الوممم نوكيالام ىا (وهو باعالا هيف دجولام ماقم موسال

 ايرعم ناكول هناف بم هسنحي وهلبالصا الوهم نوكيال هناف (اقلطم ف رحلالوالا
 هن موشن ال سفن مت اقلاريغ و هسفنب اق ريغ ف رملا ىنعم وهب باعالا ىضتتقم مايقمزل

 ( نييرصبلا دنع هلوق رضامحلا ما ىنعي « ماللا ريغب مالا ىتاثلا و هريغ
 وهامتا الصا الوهم نوكيالو اينبم مالا نوك ىنعي هللا ةيدتلا فرغ
 6( هنع امدخال) نايسلا ىا 6 هنا) هلوش ههحو نيد 3 نييرصيلا دنع

 ىلع عفرلاب وهو (ةعراضملا فر>ر) عاضملا هلصا ىذلا روكذملا ىهالا نع ىا

 هلوس قلعتم (اهببسب) هلوةو لوصوم (ىتلآ) هلوقو فذ لعاف ٍبئان هلا

 هنا ىلع عوذرم «عراضملا) هلوقو لوصوملا ىلا عجارريعتلاو مراصإل
 قلعتم «مسالل) هلوةوهربخ هنا ىلع بوصنم «اماشمإ) هلوقو راص مسا

 هلعاف بئانو لوهجلا ةغيصب وهو راص ىلع فوطعم (بععاف) هلوقو اماشع

 ا سرا و طم د1

 ورولا ريهصلاو لمعب قلعتم وهو (هفض) هلوق هلعاذ بئانو اضيا لوهجت

 0 جو هلوقو عراضملا ىل !| عجارو هلعاذ بئان هنا ىلع داع عوف م

 هلوةو جير قلعتم (ةهباشملا نعرل هلوقو روكذملا ىمالا ىلا عجار هلعافوام

 هلوقو لصالا ىلا عجار أدب (وهو) هلوقو داعب قلعتم (هلصآ ىلآ)
 00 كال دنا كب فيلا ددع الص( ابنرم الا نوك ةجونا ىعيدرخ (ءانبلا]

 ةهماشملا كلتو مسالل عراضملا ةماشمل ببس ىه ىتاا ةعراضملا فرح سهلا نم

 ةروكذملا ةهماشملا نع مالا كلذ جيرخ الومعمو ابرعم عراضملا نوكل ببس
 اياينبم مالا راصف ءانبلا لعفلا ىف لصالا نال ءانبلا وه ىذلا هلصا ىلا داعف

 انلوقو 6 ةردقم مالب موزي برعم ىمالاىا (وه نويفوكلا لاقوإ ناك
 مهدنع ابرعم نوكيف ةردقملا ىمالا مال ههزاجو رصنيل ىف وه اي موزحم رصنا

 00 آل نوكي ظفل ىا (نوكيام) ةثلثلا ماسفالا نم ىا (قاثلا مسقلاو)

 ىنعم نع كفنسال هنال ال وا اريدقتوا اظفلابرعم هنوك نع كفنال ىا 6 اًئاد

 نوكي الام ناك اى ا(اضنا ناثثا )اا د الومعم نوكيامىا(وهز رهو الا ىضتق

 ىا 6 اًقلطم) مسالا سنج ىا ( مسالا ) نينثالا نم ىا (لوالا ) نينثاالصا الومعم

 هناةتالوصوملاو ر اعضلاك لصالا ئبملل هتهباشمل ايزبماع#| وا اي رعماعتا ناكءاوس

 ١ كقت.الفايلحم هبا رعا نوكياينبمناكناو ايري دّقتوا ايظفل هبا عا نوكياب رعم ناكن ا

 (نع) 0
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 ىهف ليصفتا ىلع لاج- الا فطعل تناكناو ةيليصفت ىهفلاج-الا ىلع ليصفتلا

 ىا (لماوعلا نم ) اهان رك ذ ىتلاءايشالا عود نا ىنعي انهه تعق وك ةكلذفءاف

 ىلعاماو ان رك ذام ىلع وهامت ااهءاه راصد !نا ىنعي( نوتس )لما وغلا نماهنوكل اح
 الو + ةئام هلماوعىف ىناج رجا رداقلا دبع ؤهشلا هرك ذاك ةدياز ىهفان رك ذامريغ

 «(ىناثلا با ب لاقفل 8 رشهماسقا ودعا وناو لماعلا نأ ,نمغرف

 فنصملا مث + هلاوحا تاكارا 00 ف نئاكما هلاوحا نا ىف ناك ىا
 لاق اهتقرعم ىلع لوما لئاسم فقوتل لوهملا بابل ةمدقم عضي نا دارا

 عورشلا ؛ ناِمْز لبق لعا ىا العال هيف .لوعقم نويتلاو بنصتلا ١ (الوا لعا معا )ب
 اكءا وس نعم تعض وىتلاطافلالا ناىنعي( ةعوضوملا ظافلالان ار دوصقملا ف

 ًازج نك 52 ملاذإ ىا(بيكرتلا ىف )طافلالا كالتىا( ةثملاذا ) انرحواالعفوا مسا

 طرسشلا لعف عقتملاذاهلوقف (ةلومعم) ظافلالا كلت نكت ملا نكن ككذلا

 هربخو هعهاعموهو ناربخ ةلجباو طرشلا ءازج هربخو هعساعم نكتمل هلَوَقَو

 ناكل لماع هعم ناكول و مام هعم نوكينا مزل ةلومحم تناكول هناف عا لوعفم
 فرظ(نوكتالاك) هلوقو بيكزتلا ىف عقبمل هنا انضرفانال فلخ اذهابك م

 اهنوك لاحت ةلومسم نكترمل ىا نكن يمانم لاح ةلججاو يااا
 ةلومعم نكت ل بيكرتلا ىف ةعقاولا ريغلا ظافلالا نا ىعي ( ةلماع) اهنوك مدع

 ءاعمالا نم ةدودعملا ظافلالا لثم ىهو لومعملا مدعل ةلماءالو لماعلا مدعل
 دج وت الق لامفالااماو دقو لب و لهو فؤرحلا نموار اد مالغ ديز لدم

 ساو هتحن ول و لعاف نم هلدبال هناف ةلاحمال بكم الثم رصن ناف بيك رت الب

 يا

 ٠ بيكَربلا 6 ىأ اع هف) ةعوض وملا لافلالا كت تعفو نا ىا (تعقو 2

 ةثلث ىلعف إل هلوقو طرش لعف تعقو نا هلوقف ةيلوهعملل ةدعتسم اهثوك ل

 ةلجلاو ماسقا ةلث للع ةّماكىهف ىأ فوذحم ادتبلريخ رقتسم قرط 0
 فرح و امسسا وا لعف اما ةعوضوملا ظافلالا نا ىلصاملاو * طرشلا 1

 هيف ةعقاووا بيكرتلا ىف ةعقاو ريغاما ناريخالاو امتناد سك لوالاف

 ام لوالا مسقلا) ماسقا ثلث ىلع ىناثلاو لومهعمالو لماعب سيل لوالاف

 ةلاصالارآل ل

 ىنعمي هفاصتا ءاهتنال الحم الو ار ,دقن الو اظفلال ب أرعال نوكيالو عنا د
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 قيض مهل وق ىفاك عئاش لامعتسا اذهو هنع درج مث ىلفل لماع هل ناكدلا ءانعم
  9ءادتاهلعا 01 دارملا لب كالذ قيص مث الوا هعس و هنأ هندارملا سيل هناذ يدل

  1دحاوو ركبو ور#و نيرو ةداودعملا ءاعمالا فد رعتل | اذه ىف لخدالو 4 قيضلاب

 | نع ةيلاخ نكامل اهناف ( دانسالا لجال ) هلوش اهجرخ نا دارا ثلثو نينثاو
 بارعالا ىضتقم مدعل بارعالا نع ةيلاخ نك دادعتلا نم ديراو لماوعلا

 ةعوق رع تسيل اهنا م ةيظفالا لماوعلا نع ةدر اهناب فيرعتلا اهلع قدصيف .

 هل لوعفم هناو دب رجلا هلوَد قلغتم دانسالا لجال هلوقف ىونعملا لماعلاب

 كلذ ناك اذا ىونعملا لماعلا نع ةرابع نوكي امنا ديرجلا نا ىنعي ىليصحملا

 اذهب حرخف ادنسم ريللا لعجو هيلا ادنسم أدّدبملالعج عي دانسالا ليصحل

 دير<لانا هيلعل يق * كلذلجال سيل انف ديرحلاناف تادودعملا هذه ديقلا |

 اوف نوكينا تحن الماع ناكام.نا تفرع دقو:رثؤع سل ىددعلاو دع |

 مدعلاو تارثؤمال تامالع لماوعلاو ملكنملا قيقا ىف ريثأتلا ناب بيجاو *

 حراشلاهدروا اذك ةمالع هنوكزاج اديقم امدع لب اًعلطم امدع انهه نكي ملال

 وهو عراضملا لعفلا عفارزإ ىناثلا ىونعملا لماعلا ىا«ىناثلاو تاق دءزوحن)

 (هسفنب ) هلوقو عراضملا لعفلا عوقو ىا «هعوقوزإ هلاعفار هن وك ىعم ىا

 ديك ًاتوهوةدازءابلاوا هعوق وىف رورجلا ريهضلا نم لاح هنا ىلع رقتسم فرظ

 6 مسالا عقوم )ب هلووقو مزالاو بصانلا م هعوقو ق زاّررحا وهو ى ونعم

 عع ناكم مسا هن ول هنم ىف فدح زاح دقو عوقوال هيف لوعفم بصنلاب ا

 ار عوقولا نا ىنعي رارةتسالا ىنعم اضيا هانا نا

 ىطعاامئاو هلوسالا با ىعا ىطعاف درفملا م الا عراضملا ةهاشمل اببس نوكي |

 ديز وحن ل هريغو بصنلا نم مسالا بارعا "قد مرا المتاع ند لا

 اذهىف كا (عقاوإ برضي ظفل ىا «برضيفإل هلوشب هلصف مث عبرضب |
 0 3 اذكورمللاىف لب الا 1 ا وضو (تبراض عقوم) لاثملا 1

 هجو ىف كرر د يارا تخول اوتو دان ةالا اهسف لصالا نآلارس مسا عقوم ْ

 هس عراضملا عوقو نا ىئعي هنع اعنام همدعو هلايدس 3 رحيلا وك نان ْ

 (در# اذاإبابلا اذهىف ريتعملا عوقولا بالذ ىا (نوكي امتاز مسالا عقوم

 ءافلاو مزاملاو بصانلا هيلع لخدال مسالا ناذ مسالا عقوم عن مل [يهعم

 (هلوقىف)



41 
 !انقىونعملا لماعلا نابي ىف عرمش ىلقفللا لماعلا نايب نم فنصملا غرفاملوهاضيا
 بت ىذلا لماعلا ىا هتفص ىونعملا و أدتبملماعلا هلوقف ( ىوذعملا لماعلاو )

 هلوقو ىذلالماعلاىاةلوصوموا لماع ىا ةفوصوم (امإ هلوذو ىئغملاىلا

 ( م. )هلوقو نوكيالربخ هنا ىلع الحم بوصنم رةتسم فرظ (ناسلل نوكيال)
 عفرلاب (ظح) هل وة وامىلا عجار ,ريعضلا وهل هيف لوعفم ورةتسملا فرظلاب قلعتم

 ال واام ةفص هنا ىلع لحما ةعوف ماما ةلج- هريخو دبا عموهو نوكيال مسا

 ىذلا ل ماعلا وه ىونعملا لماعلا نأ ىئعي ًادّبااريخ دل عموهو هتلص اهل لم

 فورا نم بكر و هب ظفلت ظفلب سيل هنال لماعلا ثالذ ىف ناهس بيصن ن وكيل

 لماعلان البق هناكف ردقم لاؤس باوج ةيفانيتسا ةلج- ( نءعموهاماول هلوقو
 تادوجولان نوكي ح وه ”ىثىاذ ىظفللاهدوج ونامل نكل دوج ومىونعملا

 ىذلا ىنهذلا دوج راب دوج وعبد ىعم ىونعملا لماعلاامنا و هنع باحاق

 00 ( وهو) هيلع لادلا شقنلابال و ععتلابال ىا (بلقلاب فرعي )ل
 لماعلا كلذ ناكنيعون هلومعم ناكامل هناذ هل ومعم عاونا بسح ىا ( نانثا )ل

 (لوالا) ددعتلا لبس الزر املا لبشالامو باقل لبّدبال مودعملا و مودعم هنال نيثثا

 امف عفرلا لمع لمعي ىذلا ىا ( ريلاو أينما عفار) نيالا نف لرالا
 هيلا ادنسم هنوك ىف لعافلاب أدّتبملا ةماشم وه امجحت ةدوجوملا ةطساولاو

 ًأدّتبلا نوكف هلايثاث أزج هنوك ضخم ىف لعافلا ىلا دنسملاب ربخلا ةماشمو

 ىبه نا تفرع دقو بارعالا ىضتقم وه ايناث أزجريمللا نوكو لعافلاب اماشم

 امتعالا فلتخا ايراشعا |رما ىونعملا لماعلا ناك املو + ءاضتقالا ىلع لمعلا
 ع راضلا لعفلا ىف رامتعالا ريغ ربمللاو ًادّملا ىف رامتعالاف لومعملا ةالتخاب

 لماعلا نوكىنعم نا ىنعي (ديرحلا ) ريملااو ًأدّبملا عفار ىا (وهو) لاق اذلو

 ( َديظفالا لماوعلا نع) هيلو مسالا ديرجن 9 امفار 210

 لاقباكمفار ىونعم لماع هل لام و ربتعي ىعا وه ىظفالا لماعلا مادعتا نا ىف

 هيف مدعيامل ل ااه كاذكو مكب هنا ررلكت مدعل نملو ىعا هنا هرصب مدعل ١

 اديرجت درج درج نف ردصم ديرجلا هل وقو ىونءم لماع هلا ىظفلا لماعلا

 ىدوجو ما قبس ىضتعيف دوج وم ومى عفر نع ةرابع ىبدع ما وهو

 دوجوملا مالا قيسوه ىذلا ءاضتقم نع ديرحتلا ظفل درحدقو هعفَر مث

 | ةصالخ اذه انهه دارملاوه ىتاثلا عملا اذهو “ىلا مادعتا درج ىف لمعشستو

 | سيل والصا ىظفل لماع هيف سيل هنا انهه ىنعملا ن وكيف انهه حراشلا هرك ذام
 | سم ا ل ا تل اا



 زج 2٠
 هدبعي ىذلا هنا ىنعي ( ام« دوبعملا ىا ) هلو ةفصلا كلت ترسفو

 « هنمو ) امه«ف نئاكلا هنا هب دارملا ال ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف نم

 ىنعم هنم ىهش الثم اذه ناف 6 ةراشالا مسا ز اضيا لعفلا عم نم ىا

 لوعفملا ىف لماعلاذ اسلاح ريمالا ماما عملا مو دز اذه كلوقك ريشا

 اسلاح وهو لاشك قو ماما وهو ال ةعخلا مو وفو ىتامزلا هيف

 مس نب فوطعم لو تلد هلوقو اذ نم موهفملا ريشا وهو

 هناذ 0 ءل ظعلو ىئما ىعم هم م ا هل الفل هنمو ىأ ذا

 ارورسسم اندنع ةعجلا مو. اددز تيل كاوقكح جرئ ىنءم هنم مهشل

 قر 1ع ارورسم ان دنع 00 مو أد كر لعل ا

 اكل فرح هنمو ىأ هلبقام ىلع مرا ق6 ل ||| فردحو ب هلوقو كلذ

 ءادنلا فرح هلماعو لوعفملا عم هن وكل ديز نم لاح ايكارف ايكار دز ايوحن

 هّيبشتلا فرح هنمو ىا 6 هيبشتلا فرحو إث ابك ار ادي ز اوعدا ىنعمي هنوكل

 اياك كن“ و لَم اظوفلم فرحا كر 0-5 وم هيس اوا تهمش ىع عم هم مهق هناذ

 لكذ رائاص دس كنز 2 اردوم ناكوا اناس د اديز ن 8 6 ادعاق وؤر< كَ

 لم اعلا و*لاح امنا ىلع تابوصنم ةلثم الالو ده قالك اضاو اذهاق وااعاق نم

 هيبلتلا فرح هئمو ىأ (هبنتلا كا فرحو) هبشاوأ توعد ىنعم وه اف فصانلا

 اذه هلوق ىنعا ةراشالا مس لاثم نم مام وحن ءالؤه ىو اذهىف اهظفل وهو

 ىنعم لماعلا ردَقب نا لاثملا اذهىف زوج اكهناف اسلاج ريمالا ماما ةعملبا مون دز
 (ىنلا فرحو هبنتلا فرح نم مهفب ىذلا وهوهبنا عمر دش نااضيا ز وجريشا

 الماك هلوَقف الماك اع ىذب تنا امو وحال ائفل وام ظفل وهو ىنلا فرح هنمو ىا

 هلوةوام ظفل نم موهفملاوهو ىئتنا ىنعم لماعلاو تنا نم لاح هنا ىلع بوصنم

 ءادنلا فرح هلوق ىلعوا ةراشالا مسا هلو ىلع فوطعم عفرلاب (اهريغو)

 (هذهف ىف ءافلاو عنصتام ىأاماق كناشام لثم نم تاروك ذملا ريغ هنمو ىا

 9[ وق نم تاووك ذملا هذه ىا هريخ « لمعت هلوقو اَدنبم وهو ليصفتل

 لعفلا تالوممم نم هب لوعفملاو لعافلا ريغىف) لمت اهريغو هلوق ىلا مسا

 ةفيعض لماوع اهناف هل لوعفملاو لعافلا ىف لمعت الو © فرظلاو لاخلا
 لوعفملا اذكو فرظلاو لاخلا نم امهريغ اماو نيب وقلا نيلومعملا ىف لمعت الف
 لعفلا مزاول نم فرظلا ناممالف فرظلاىف اهلممف اديزو كناشام ون دعم
 تاروك ذملا نا فنصملا مالك نم موهفملاو فرظلا ىنعم ىف امنوكلف لاخلا ىفو

 قلطملا لوعفملا ف لمنال هدنع ناذ ضعبلل اذالخ قلطملا لوعفملا ىف لمعت

 (اضيا )
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 ْ (هوخا ىعثاه لجرب تريم وحن ) لوعفملا مسا هعفرب كل عافلا بئان عفر

 / ىلع اظفل رورحم بوسنم مسا ىمهاه هلوقو تررم قلعتم لجرب هلوقف
 | هلا ىلع ةتسلا ءامسالا نم هنوكل واولاب عفرلاب هوخا هلوقو لجر ةفص هلا

 ْ هنوكل لوعفملا مما لمعك لمعي امناو هب عوفرمو ىمش اهل لعاف بئان

 ( هلع ىف طرشي و ) مثاهلا ىلا هوخا بوسنه لجرب تررم هانعخ هال
 ظ 0 هب قلعتم هلع ىفو لوهحم لعف طرشي هلوقف
 ظ هتفص ةلجلا وأم ىلا عجاروزيشسم هلعاف بئانو لوهجلا ةغيضب طش دو

 | لعىف طرشي ىا طرشي ل اعاذ بئان هنا ىلع الحم عوفر هتفص عم وهو

 | ىلع دامت الانه لو لوعفملا مس ١ىف ىا ( ديف ) طوشب ىذلا طرمشلا بوسنملامسا

 ظ | مسالا ىا 6 راعتسملا مسالا ) لعفلا ىنعم نم ىا (هنمو ) ةسملا ءايشالا

 | قلطيو ماىف ىلصالا ءانعم هبشب ىنعمل ىلصالا هانعم نم راعتسن ىذلا

 ْ ناف ( دساوحن ) ىلصالا ءانعع هبشملا هانعم هن دارو راعتسملا مسالا كلذ

 ظفل راعتسي و ةعاجللا ف لجر هب هبثف سّرفملا ناويملا ىلصالا هانعم

 رقتسم فرظ (كلوق ىف) هلوقو عاجيشلا لجرلا ىف دسالا لمعتسيف رسب
 دسا لجر تررم كلوة ىف عقو دسا وحن هلاثم عي دسا ةفص هلا ىلع
 هلوقو الاثم نوكيال اراعتسم نكي مل اذا هناف دسالا قلطمال (ةنالنا
 وهو رخآل اثم ىلا ةراشا هيقو دسا هلوق ىلع فوطعم رطا(لق ذي

 زوج لمعي اك راعتسملا نا ىنعي ىلع ىف ءايلا ديدُشأب ىلع دسا لجرب تررع
 | دسالا ظفل نم دوصقملا ىنعملل ريسفت (*ىريحمىا) هلوقو هب راخلا قلعت هيف
 هفص وو هن ءرج ناس ةعاجشلا ىف دسالا. لخرلا هسشت نم شرا
 أ ءافلاو ءازنجالا نم لغافلا مسا ىئا ءىزحملا عم وه دضألا عن نإ 0

 ظ د 00ه هلوقب قلعتم ةيلجا مال ماللاو عيرفتلل ( اذلف ) ىف
 لعافلا هعفر نم ”ىرتحم لمع لثم ىا (هلعإب دسالا لمع ”ىزجلا ىنعم دسالا

 | لعفلا ىنعم نم رخآ عونل ناب (هنمو)ل هلوق رلا فورح نم ىلعب هتلصو
 مسا لك ىا (مسآ لك ) ىسايقلا لماعلا نم دع ىذلا لعفلا يعم نم ىأ

 ١ (هللا ةظفل وحن ةفصلا ىنعمإ) مسالا كالذ نم ىا 6 هنم هش )) ةفصب سيل

 لكىفال ( تاوعلا ىف هللاوهوأل ىلاعت هلوق ىف عقو ىتلا ةلالجلا ةظفالا ىأ

 مزاي هب اقلعتم ىف ناكولو ريل اربخ دي الا هذه ىف عقو امل هناف ةلالج

 | ةسدقملا هتاذال اهتفص ةظفللا نم دارملا نوكف هناش ىلاعت هل ناكملا تايثا
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 وه اكردقملا لعفلاال نيققحلا ىأر وها ف رظلاوه لماعلا نا ىلع لد. هلعىف

 جاتحاول هناذ داهتعالا طارتشا ىلا جاتحاامل لعفلل لمعلا ناكول هناف ضعبلا معز

 ال ردو و كاذك سيلو هلع ىف داقعالا اذه ىلا رذقم لعف لك جاتح نا مزل

 رهاظلا هلعاف ىف لمعو أدّتبملا ىلع فرظلا دقعا امل لاثم اذه ( هوبا رادلا ىف

 هلعاذ قف لعو ىئنلا ف رح ىلع دّمعاامل لاثم (دحا رادلاىفاموز هلوقو هواوهو

 ىلع دقعا امل لام ( هوا رادلا ىف ىذلا ىتءاحو )ل هلوق ودحا وهو رهاضلا

 ةلثمااما و * ةثلثلا ةلثمالاب فنصملا ئتك او*هواوهو رهاظلا قلمعو لوصوملا

 لاثماذهو باتك هك ىف لجرب تر مود هلوّسش حراشلا اهركذ دف قاوبلا

 ىن ءاحوحنو باتكوهو رهاظلا ىف المامو هكىف وهو فص فرظلا نوكل

 هفتك ىلعو ةلجوهو الاح عقو فرظل لاث» اذهو فيس هفتك ىلعو دز

 فرح دعب عقوامل لاثم اذهو دحارادلا ىف اوحو فيس وهو هلعاف ىفالماعو

 فرظلا نوك زوجي اك ىا ( عضاوملا ذه ىف زوحيو ) مهفاذ ماهفتسالا
 امدقم اربخ فراظلا نوك إلاضيا زوجي هلالعاذ دعب ىذلا عوفرملاو لماع

 © ارخؤم م رت فرظلا دعب عشب دل عوفر آنك وا عا 0

 لعافلاىف هلاح ركذ ىف عرش ر رقاطلا عمال هلع ىف فرظلا لاح رك ذ املو +

 ( هلعافق ) هلوقوارهاظاعما ىا © ارهاظإ فرالا ىا ( عقرب ملاذاو ل لاففزتتسملا

 عفر مدع تقو ىنعي اذا باوج ةيمسالا ةلمخباو هربخ «ريعض) هلوق أدتبم

 ريض ذئنيح هلعاف لب ردصملاك لعاف الب كّرييال رهالا هلعافل فرظلا

 زيتسملا ريعكلا ىا ةفص دعب ةفص (لقتنمإ هلوقو فرظلا ىف ىا « هيفريتسم

 كلا نموا لعفلا نم ىا ماللا جنب (هقلعتم نم) رتسملا كلذ لقتنا ىذلا
 ههلعتم نم ىأ قلعتماا ةفص رحاب «فوذخلا) هلوقو 4 راما قلعت ىتلا

 هلمع نات ىف عرش ؛ئش طرمشإ فرظلا لمع نايس ن نمغرف الو * فذح ىذلا

 ىلع ةفوطعم ةلجخلا هذهو فرظلا لمعي ىا (لم؛وإ لاقف ءىش طرش الب

 ريغو هب لوعفملا ريغىف ىا ( ابه ريغ ىف فرظلا لم! هنا ىنعي 0 ةلج

 ريغب ىا (طرمشالب ) هيف لوعفملا ىا (فرظلاو لاطاك ) رهاظلا لعافلا

 لالا ىناماو هل ةعسللف فرظلا ىف هلع اما هريغو داقتعالا نم ءىبش طرش
 المام نوكي ىذلا لعفلا ىنعم نمو ىا (هنموإل فرظلا ركح ىف اهنوكلف
 ك0 فا هانز ةييست ءاب هرخآ ىذلا تاوشنملا رسألا «توسلا)

 ىنعي ( لوعفملا مسا لمعك لم! إل هنال لماوعلا نم ادو دعم بوسنملا ناك

0 
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 هز هلو ديز ىلع الهيح و ىلعد ىدعتيف ليقا ىنعم اضيا لمعتسي دقو

 ةزيهلا محتفبال ىثالثلا نمرما ةزمهلا رسسكي 6 همزلا ىا ادبز كيلعو هعدىا

 (كالذريغوهكرتا ىا اديز كارتو هذخ ىاارع كنود وب لاعفالا نم هانا ىلع

 رخآت ىمع كءارو وحنو ديس ىنعم ا هرصقو ةرمهلا دع نيما ون نم

 ىا ( ىناثلاو ) كاذريغو مح" ىنعم كيلا وحنو مدقت ىنعم كماما وحنو
 هلوقو أدّتبم وهو ىضاملا ىنعم ناكام وهو لاعفالا ءامسأ نم ىتاثلا عونلا

 ( دعب ىأ ) لوالا ةلجن ىلع ةفوطعم ةلخباو هريخ ( مالا تاهيه وت )
 هلوقو هلعاف ( ديز ) هلوقو ءاتلا ديدشتب ( ناتشو ) ضام لعف نيعلا مضب

 ناكشوو ديز ناعرسو ) ناتشل ريسفت 6 اقّرفا ىا ) هيلع فوطعم (ورعو إل
 مضب نأطبلثم ( كلذريغو ) تاهيه ضيقن اذهو ناكشولريسفت ابرقىاورع
 نيعضوملا ىف كلذ ريغو هلوقو نونلا محو ةزيهلا محو ءاطلا نوكس واهو ءابلا

 ددع ىلع روصح* سيل هلا ىنعي ةروص# ةيعامع اهنا لاق نمدر ىلا ةراشا

 0 هلوقو حرشلا ىف اذك اهرشعالو اهسج سيل انههركذامو ةيلكو

 لعفلا عم نمو ىا ىلاعفالا ءاعما ريغ لعفلا ىنعم نم رخآآ عون نايبىف عورش

 هيفرةتسا ىذلا رور4او رادلا عودت هناب ( هريسفترم دقو رقتسملا فرظلا )ل

 رةتسملا فرظلا ىا( وهو )ل ةماعلا لاعفالا نم امثريغ وا نءاك وأ ناك ىنةم

 ىناعمل نهضتمو فيعض لماع هنكل لماع هنا ىنعي ( قافت الاب هب لوعفلا ىف لم#ثال )
 انعم هزئكتل و رارقتسالاو دوجولاو لوصحلاو نوكلا وهو مزاللا لعفلا

 لوعنملا ىف هلوق ىلع فوطعم ( رهاظلا لعافلا ىفالو ) هلوقو هب لوعفللا ف لمعلال
 داقتعالا طرمشب الا زريتسال ىذلالعافلا قاضيا لمعالو نعي ةدازالو هن

 لعافلا مسا لعىف تركذ ىتلاطورمشلا ئهو ( ركذ )تلا طورمشلا ىلع ىا( ام لع

 لاملاىذوافوصوملا وا أدّدبملا ىلع داقعالا نمر هاظلا لعافلا ىف لوعفملا مساو

 ىاام ىلع فوطعم رملاب ( لوصوملاوا) هلوقو ىئنلإ فرخوا ماهفتس الآوا

 طورش ىف لخاد ريغ هنال ادرفنمهركذ امناو لوصوملا ىلع داقعالاوا

 صايم اللا وفلالاب نوكي امئا لوص وما ىلع لعافلا مسا داتعا نال لعافلا معا

 ط اّرشا هجوو هلةلص هتلج نوكف لوصوملا ىلع دف رقتسملا فرظلااماو

 ىلع فرظلا داتعا طاريشا هج واما و لعافلا مسا ىف ماموه ةروكذملا ةسجلا

 اموزاةلج-الا نوكتال ةلصلانال ةلج هنوك مزاتسي ةلص هعوقو نالف لوضؤملا
 | داقعالا طاريشا اضياو لمعلا ىف لصالاوه ىذلا لعفالاان هلعج ةلجج هنوك و
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 ءامسالا درفم ىلا عجرب لوالا ىلعف ثين أتلاب هذ ىفو ريكذتلاب ( وهو إل هلوقو |
 ححدالا وه ريك ذنلاو حراشلا لاق نيلكلا ليوأت اضيا هيلا عجرب ىتاثلا ىلعو
 ىا هريخالحم عوفرم ةفصو فوص وم (ناك امل هلوقو أدتبم نب ردت ىلعودو

 ىنعم كارد وحن مالا ىنعم رف ناكمساوهلاعف ال ءاعما در ةدوهىذلا لعفلا مساوه

 5 ملاماو دعب ىف 4 كام و ذاملا ىنععوا ىا ( ىضاملاوا ز) كردا

 هعوقو ةلقل عجولا ىنعمدوا ومنو رجح ميضنا نعم فاو عراضملا ىنعمم ناكام

 ىنعم تاك( اهوا لعفلا م 5 لمعيو ىا ( لمعيو إ) لاقف هلع رك ذب نا ةارا 3

 ىا لمعلا عونل ناسو 0 لوعفم هنا ىلع يلا ( نعر هلزتو مهالا

 مالا نم مسالا كلاذ ىم#م لمع عونب ىا ( هاهم إل لمع 0 عاونا نم لمعي

 دم ام هلعاذ نر ناب كردا وهو ناعم لع ل كارد رلثم ىضاملاو

 ناب لعل لع ل تاهيه ادت كديز أ رد لاعيف ابوصنخم هل وعفمو 1 وهو

 حيررص ربع ال وعفم هل وعءفمو ارهاظوا 1 انا 1 0 اما هاعاذ نو

 عونلا ىا © لوالاو رز هنع دز تاهيهوا هنع تاهيه دز لاقيف نعب ىدعم

 ا اه اظفل وه سهاالا ىعم 0 وهو لعفلا مسأ ىعوت نم لوالا

 نعم ( هذخ ىا از اهو ) كارتو كنودو كيلعو هلو له جوتاهو

 3 6 1 ا ا 2

 رسكو ةَرمهلا مح ( هرضحا ىاادنز لهو هلهما ىا اديزدبورو ر)اديزدخ

 * م ءادهش له + ىلاعت هلوق وحن ايدعتم لمعت“ راضحالا نم ىما داضلا
 ىلاب ذئنيح ىدعتبو لبقا ىنعم ناك نا امزال لمعت: و ارضاح ىه ولعجا ىا

 بكيم هنا ىف هلصاىف اوفلتخاو انيلا لبقا ىا *انيلا إه + ىلاعت هلوق وحن

 هلصانأ نييرمصيلا لعق نك هنأ 2 مم ا | زاخلا لها ددعو درفم وأ

 ريغ ل اًضا 00 020 ركل وتلا 0

 4 يه مه نر 3 1 ريغش و د ارفالاب عه د صوم ق قى ليعتسلو

 لهيحو طعا ىا ايش تاهو هدعل وج « رك اوح ىلا اول *#+ثيدحلا ىف عقوامو

 ةحوتوملا ءايلا ديدشت وءاذلا مح#ب ج ظفل نا ملك د.زنلارث الهيح هاصا

 جوةولصلا ىلع جو ىلعب ىدعت ذئنيحو لبقا ىعمب نوع هدوحو ليعتسا اذا

 ىذلا اله عم 0 را نأ ىما د امم وام«يلع لبقا ىا 00 ىلع

 0 0  ءابلاب ىدعت 1 0 0

 (دقو)



 - ةا/ لال

 | هنالف ثلاثلا ىف اماو 5 سانتلالا هالفا هبوط 1 مزز فيضاول هلا صالف

 | نوكتىتلا ةسخلا عبار وهو ( عجلاهبش نونو )) هلوةو فاضملا ةفاضا عئتمع

 ١ هبشىا (وهو) قيقللا عملا نونال عملا هبش نونب همامتو ىا ةيماقتلل ايبس
 نوعسن كلذكو ( نيعستىلا ) از نو رمشع ظفل ىا ( نورسشع )) عجبا نو

 امنا ماهبالا نال عملا نونب ةيماقلا ركذ. ملو عملا نون هبشب اذه صخ امناو

 جاتحي ىتح ماهباهيف سيل الثم نيرص انلاو نيلسملا ناذ عونلا اذهىف دجوب

 هيف ماهبا الف ةرمصنلاو مالل_سالاب نوفصتم تاوذ اه انعم نافذ ريرعلا 2

 هلوقو لبعا هللاو دودعملا نايب ىلا جاتحي ددع مسا هن وكلف نرثع وكام

 | ةيماعللاببسن وكي ىذلا سماحلاا هجولل ناب و هلبةام ىلع فوطعم (ةفاضالاب و
 ١ نوكيناب ةفاضالاب مهبملا مسالا مامت مسالل ةيماقتلا بابسا نم ةسْجْلا دحا ىا

 / ماهمالا ناذ رخآ عون هنافامحيب ىتلا ةبسنلا ىفال فاضملا مسالا ىف ماهبالا

 ( ال_سع هولم وحن )إ ةمهبم تاذ ىف ىتاثلا فو ةروك ذم تاذ ى لوألا ف

 ماتلا مسالا لومعم مدقت.الو )ريعضلا ىلا ةفاضالاب مهبملا مسالا متامل لاثم اذه

 هنوكل هناف لماعلا ماتلا مسالا ىلع لومعملا :ريبعلا خدقت زوجالهنا نعي ( هيلع

 ١ ةعستلا نمعساتلا ىسايقلا لماعلا ىا 6 عساتلاو )) هلبق اهش لمنال افيعض المام

 ' ظافلالا نم صوصخم عونل عوضوم ىفاضا بيكرت وهو « لعفلا ىنعم )

 هيجوتلا اذه-و ةنيرقلا ىلا هيف هلامعتساىف جاتحال ثيحب ةيفرع ةقيقحو
 ًادتبموه و( دارملاو ) لاق اذلو ةفاضإلا ىعم كنم دارالو هللا دبعك ادرفم ناوكي

 ١ ظفل لك وه لعفلا ىعم ظفل نم دارب ىذلا ىنعملا ىا هربخ ( ظفل لك ) هلوقو

 | رورجلا ريضلاو مهشب هلوقب قاعتم ( هنم ) هلوقو لوهجيلا ةغيصب ( مهش )
 | سلام ظفللا نم دارملاو مهفيل لعاف بئان ( لعف ىنعم رث هلوقو ظفل ىلا عجار

 ردصملاك هدم قتححصال و جالطصالا لعفلاو لوعفملاو لعافلا مساك قتسشمع

 نازوا نمصوصخم نزول قباطم الو هنم قتشمالو ق:ةشع سيل ظفل لك ىا
 كلذلد ناباما جالطصالا لعف ىتعم ىا لعق ىنعم هلوق نم دارملاو فرصلا

 ةلالدل اب وا لاعفالا ءاعما ىعسو يق اطملا ةلالدلاب ها وا ضام لعف ىلع ظفالا

 ( هن ) لاف هنم عون لكل صن نا دارا مث + لاعفالا ءاعسأ ريغ ىف اي ةينمضتلا

 أدّبم 6 لاعفالا ءامسأ )ل هلوقو مدقم ربخ هنا ىلع الم عوفر رقتسم فرظ وهو

 اعلا ,نىعم نم ةدودعمو دكان لاضألا ىناعم ىلع لدن ىلا ءاعمألا ف رخبؤم

0020 
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 مكح ىفتالك ث هرلث عاقجا مزلي هدعبام ىلا سثع دحا فيضا ول هنالف نيرثعلا

 (ائاد 9 هلوقوربخ دعب ريخ وا ب وصنل ةفصاما عفرلاب در ةمرإ هلوق و دحا و مسا

 اناهز درفم ىا عزانتلا ليبس ىلع بوصنمو درفم هلوقل هيف لوعفم بصنلاب أ
 ماقم ماقملاو عملا نم فخا درفملا نوكل امتاد انامز اضيا بوصنمو اًماد
 اضيا هزريغ عجولو ةرسثعلا قوف هنوكل اليقث ناكددعلا رثكامل هناذ فيفُحت

 هنوكل نيملاو ةلقلا ىلع لادلا دارفالاب امج دحا فيفت مزايف لقثا ناكل

 مكح نابىف عورش 6 ةئامريمو ) هلوقو هيف فيفضعلا رايتعاب ىلوا ناكةلضف

 رججلاب (امهتيننت وإ)هلوقو ةئام ىلع فوطعم رجلاب (فلاو) أدّتبموهو رخآ عون
 «هعجو ) هلوقو فلاو ةئام ىلا عجار ةينأتلا ريكو فلا ىلع فوطعم اضيا |

 انههريعضلا درفا امناو فلالا ىلا عجار درفملا ريض و امتينثت ىلع فوطعم |

 هلوقل ربخ لوهجلا ةغيصب «بصن.ال) هلوقو زريمْلاعم لمعتسا ةئاملا عجب ناف

 فلاو لجر ةئاموحن رورو درفمإل :ريملا كلذ ىا (وهلبإل هلوقو نيمو
 هناقبس امل درفا امئاو+ مهرد فالاو مهرد افلاو لجر انا (مهرد

 ه'ريغدا رفاب فيفختلا مزإي و ةززكلا لصحف دئاغلُث لاةيفدوحن و هثلث هيلا فاضي دق

 ارور< هنوك اما وتابلل انا طاق وا لع لع" *”ىش هيلا فيضا اماماو |[

 دارفاو ةفاضا ريغ نم# نيئس ةَئاَعلُت + ىلاعتهل وقاما وةفاضالاب ةفملا ليصحاف

 هلوقو + حراشلاهلاق اذكف وذحم هزييمت لب يمك وهسيل و لدبلا ىلع لومحت
 ببسل نايبوهسفنهلوقىلعوا نيونتلاب هلوق ىلع فوطعم 6 ةينثتلا نونو )

 «انغ ناونموحن ) ةسثتلا نون ةتلاثلا ةيماَعلا بيس وىاة سلا نم ةثلاثلا ةيماقلا
 هلوقو نوثلاب مان مهب مسا وهو صوصخت نزولمسا وهون مةشت ناونم ناف

 زوجي و )لاف نيعستلا ذه صاوخ ركذ.نا دار |مث * هاريبمت هلا هنا ىلع بصنل ابانعم

 نوب وأ نيودتلاب م مح : ىتلا داوملا ضعب ىف زوج ى |( نيوسعلا نذذه ضعب قى

 نوكت 52نا ىلع هين ىلا هن :ةاضاز وج ىازوج لعافعف رلاب(ةفاضالا )هلوةوةشثتلا

 . نع اونمو رل تيز ربو لطر نيونت فذحت ' تيزلطروخن ) ةياب ةفاضأ

 هلوقو فيفختلا عم ضرغلا لوصحلا اذه زاج امئاو نعم رو اونم نون فذحت

 ريغىف ىا امهر يغ ىف ) هنريبمت ىلا مهبملا مسالا ةفاضا زوجنالوىا (روشالو)

 اماو قبس اك هسفنب مان اما امهر يغناذ امثريغىف زوال امناو نيوستلا نيذه

 ريع اما هنالف لوالا ىف اما *ىح# اك ةفاضالاب مان اماو عجبا هبش نون مان

 ىناثلاىف اماو اميف رذعتم اذوامريكتت مزا امتناضا تزاجولو ةراشا مساوا

 (صالظ)
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 هوجولا ىتاثث ىا هسفنب هلوق ىلع فوطعم (نيونتلاب و) هلوقو هسفنب ةماث
 هنا ىلع و انف ) هلوقو نيونتلاب همامت ملا ريالا م كا لل
 نبوذتلا نوك لاح ىنا لوهجم ردضم هناذ لوعفملا ساب هليوأت نيونتلا ن م

 اش ر هلوقف لطر اذه ىا (انز لطراوحتل اظوقلا

 (اريدشتو ا ) هلوقو هريبمتهنال لطرب بوصنم اسز هلوقو اظفل نب وذتلاب مان مهم
 اردقم لب اظوفلم سيل نب ونتلا كلذ نوك لاح ىا اظفل هلوق ىلع فوطعم

 هنوكك ( وابهذ لبق اًثموحن) فرصند ريغ هنوككروهظ نع عئاملا دوجول

 لوخد مني فرصنم ريغ هنوكل ليقاثم ناف (الجر رششع دحا]ل وحن ايذم
 ايدادعتا بكرت هن وكل رمثع دحا اذ و فرصنم ريغ مسأ لكل لقول

 بيكر رك ذامل هنامث + بم مسا لك هيلع سق ةاذكو نيونتلا لوخد هنع عنمب اينبم |

 ةموصنملاو ةب رورجلاب افلتخحم عونلا اذه ريبمت ناكو ددعلا ءاعب| نم سمع دحا |

 ددعلا ءامس| نمةثلث ظفل :ريبمت ىا (ةثلث ريم وإ) لاقف بابلااذهىف هرك ذب نا دارا |

 ريم هلوقف كلذك ةرشعو ةرمثعملا ايهتنم ةثلثلا نوك لاح ىا (ةرمشع ىلآ) |
 نوكي ال عونلا ثالذ ريم ىا هربخ لوهجلا ةغيصب (بصن.الإل هلوقو أدتبم
 هيلا مهما ددعلا مسا ةفاضاب (ر ور ريما كلذ ىا (وه لبال اظفل اب وصنم
 اذهنال درفمال ىا عوج وإل اضيا رييمت هنا ىلع اظفل بوصنم هنا عم فيلل

 ىنعمو اظفل عجب هنا امثدحا نيعست ىلع اذهو اعجج هنوكب صوصنم عونلا

 ناكناو طهرلاناف طهر ةثلثوحن نعم عو#ت و اظفل درفم ىتاثلاو لاجر ةثلثوحت أ

 هلوقو ةعستلا ىلإ ةثلثلا قوف ام ىلع هةالطال ىنعم عج هنكل اظفل ادرفم |

 عومج ةشلثلا ريم ناىا عومج“ قلعتم غرفم ءانثتسا (ةئامعست ىلإ ةئاقلث ىف الا) |

 سيل وهو ةئأم ظفل وهو اهض ةثلثلا 'رييمت ناذ ةئامعست ىلإ ايهتنم ةئاقلث فال اهلكىف

 ةصوصخملا تادحولا عوج وهو نيعم ددع ىلع اهتاالدل ىنعمال و اظفل ال عمجت |

 لاققرخآ عون مكح ناب ىف عرش مث « تأئلثوا نيأقلث نوكت نا سايقلا نآكو |

 صن ماو نييعست و عست ريغ ءاذكو(بوصتمنيعستو مست لرش

 دعب عونلا اذه ةفاضا ناذ قيلاو ىلوا عونلا اذهىف فيفحلا رابتعا نا عم

 هدعبأم ىلا فيضاول نيرسشعلا لم ناف رذعتم نيثلثو نيرشع ىلا هغولب
 اوهركرهنالف لوالا اما نارذعتم نارمالاف ةفاضالل فذحوا هنون قا امأ
 اماو لصالا وهىذلا عملا نون فذح عم عرفلا وه ىذلا عما هبش نون ءاَقبأ

 تحت امهثهرذعت اماو كىرمشع ةسوج وحن بيكريب ستلا فذحول هنالف ىتآثلا
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 (ييغلا ىلع )ل هلوق و (ةركناعسا ) بصنب ثيح بصنلا لمع لم هنال ةيسايقلا
 ةيريبَعلا لعج امئاو مسالا كلذ ةعاقلا ةيزيبقلا وهو بصنلا ىضنقمل ناب

 مامت لعل ا ام لوعفملانأ ثم مد ْن م لوعفملاب اهباجب هنوكل بارعالا ى طتقم

 ماتلاب مسالا فص وامل هنام * مهبملا مس مسالا مام دعب ان ريبغلا اذكو هلعاش لعفلا

 ىا) هلوقو أدتبم وهو ( همامتو إل لاقف ريسفتتلا دارباب ةيماقلا ىنعم نيس نا دارا

 فرظ « ةلاح ىلع ال هل وقو همام نايب فطع هن | ىلع اظفل عوفرم 6 هنوك)

 «اهعم) هلوقو هلعاف عفرلاب عهتفاضا )و ل 0 هوقو هنوكلربخ رقتسم
 ال< ةرورحم ةيلعفلا ةلججأو ةلاح ىلا عجار رورجيلا ثنؤملاريعكلاو عنتهل فرظ
 ةسيخلاو ًادتللربخ هنا ىلع قتسم فرظ ( ةسج دحابإ هلوقو ةلاح ةفص اهنا ىلع

 هنوكل ةدغلاب رورحم ىش عجب وهو مءاشا) هلوقوهو اهريبمت ىلا فاضم
 ةلاح اسلم مهما سالا كالذ نوكي نا لمان: هن وكأ ىعم نأ ىعنا قرصتم رع

 او ةيماقلاهذهو هيف ةلاطأ هذه دو>و عمرخ ىلا مسال ١ كلذ 00

 لكلا نم لكلا لدي دخاب ن نم لدب ( هسفنن ) هلوق و ءايش | ةسج دحا ىلع ةرصحم

 . *ىث ةدايزبال هناذب ىا هسفنب همامت وه هن امامت ن وكي ىَتلا ةسْْلأ دحا نا ىنعي

 ريضلاىف عقاو ىا ( مهلا ريعضلا ىف نوكي هسفنب امان هنوك ىا (كلذ ول هبف
 فرحدعبو بر دعب :دجوب ريعذلا كالذو هعج م مدع ةهج نم ماهمأ هيف ىذلا

 (الجرهبروحن زل من باب ىف ريسمو نازراب ناذه و ءادنلا فرح دعب روك ذملا ماللا

 الجر تيقلام لاقو لأس نأ اباوج اذه لاهو لجر ىا الجر تيقل ىا هتيعل

 رك ذب رك ذ ىو هنيقل الماك الجر هب ر ىتاب هيلع درلا قيرط ىلع هناحاف الماك

 ةغلابم هنم ضرغلاو هناشل ميخم 1 لا ركتي هنريبمت مث مهبل د مضلا

 ىلع فوطعم (الجرهلايورت هلوقو بر دعب عقو الاثم اذهو لجرلا حدم
 لجرلا قانشل بحتت راهظا هنم ضرغلاو ماللا دعب عقوامل لاثمو قباسلا لاثملا

 اضيا هلبقام ىلع فوطعم الجر منو هلوقو بحتلا مال ماللا اذهل لابو
 هلوق ىلع فوطعم «ةراشالا مسا ىنورت هلوقو من باب ىف زمض اال لاثمو

 ةراشالا ءامساناذ ةراشالا مساىف ةعقاو هسفنب ةيماقلا ىا مهبملا رييصلاىفو

 نع ةياكح 6 ىلاعت هلوقك ) تاممملا نم ةدودعم فصلا عم ركذت ملام

 لوزن نيح اورفك نبذلا لوقيف ىا 6الثم اذه هللا دارا اذامإ) نيرفاكلا

 اذهب هلوقو اذهب هللا دارا ىذلا اه لاثمالا بورضب انعضتم نأرقلا

 *تاذ نعرييمت وهو هزييمت الثم هلوقو هتفص رك ذ مدعل ةمب# ةراشا مسا

 (ةبان)
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 تزاحو فشخ ادن تمن ىتلاةلثمالا ناس ,ىفعرشفيفضلا دوجول تزاح

 ةفاضالاىف ةدافلا مدعل بيكَرلا اذه لثم عنتم| هنا ىنعي هل ةلعو عنتماب قلعتم

 ىلع زاح لعافل ةلعف لجلا نوكل ماللا هنم فذح زاد هل لوعفم هنا ىلع ظ

 العف ةيلومحلاو زاوملا نم لكن وكيف الوم ىا لوهجنأ اردصم هنوكر دقت |

 ا ىتللا ةلثمالا نابب ن 0 غرف املو + مهسرفنويراضىاسرفلا اوراضموقلاوختاو

 ْ دكار 0 ناي(. زب راضلا :براضلا ) زوحيال ىا ( عنتماو )لاقف , ادا ىلع لمجلاب

 أ (فيفخل 2| مدعل ) هلوقو ماللاب فرعملا ريغ ىلا ةفاضمو ماللاب ةفرعم ةدرفف

 | طقاس براضلا نيونت ناف نيفرطلا دحا ىف دجوب مل هناذ فيفخلا ىهو
 | ةفاضالا لبق ماللاو فلالا لوخدل لب ةفاضالا لجال طقاسب سيل هنككل

 | ىلع فوطعم ( زاجو ) هلوقو رهاظ وهو هيلا فاضملا ف دجو. ملاضباو

 | ةفاضمو ماللاب ةفرعم هفص لكىا (لجرلا ب راضلا ) زاجهنا ىنعي عنتما هلوق
 | بوصنم ( الج ) هلوقو نيفرطلا دحاىف فيفذعلا مدع عم ماللاب فرعملا ىلا

 أ تقو ناذ دوجولاىف هل َنزاعمو لاثملا اذه وهو دخآو لعأف لآ! ||
 ْ امدقم الج نامز ءادتا ناك ناو دحاو نامز ىف ناعتحن ةلومناو ذاوللا ْ

 لولعملا ىلع ةمدقم ةلعلاو زاوجلا ةلع هنوكل زاوللا نامز ءآَدَنا لك |

 لوا راسا ل اا عب هيلع 0 وا قلعتم (هججولا ظ

 قدح 25-5 0 ههنجو 0 1 م( هج وز ١ نسملا لس 0 احلا ظ

 هلا فاضملا نوكىف ابهك ( سال هيلع لج امناو هيلا فاضملا ىف ريعتلا |

 | اذا زوج اضياو ماللاىذ مكحىفهناف لاملاىذ براضلا وحن ماللاب فرعملا |

 ىلا اناضم هيلا فاضملا ناكاذا زوجي اذكو ةروص ماللاب فرعم سنج مسا
 ا

 | همالغع براضلا لحرالا وحن ماللاىذ ىلا عجار ريمك هللا ف راضملاىف لوصو |

 | نيرخآ نيهوجو هجولا نسملا بيكرتىف ناف راتحلا هجولاب هجولا ديقامناو |

 ا (نماثلاو) م وه ىذلا راتخلا ىلع لج امناو كارشالا مدعا اههنلع |
 | ىذلا مسالا ىا« ماتلا مهبملا مسالا ) ةعستلانم نماثلا ىسايعلا لماعلا ىأ |

 | هلاملا هذهب هتفاضا زوحال ثيحن ائمللا باس ماق وهو ءافخو ماهبا هيف |

 لماوعلا نم مسالا اذه دع اما ىا (بصن. هناذإ هيف ةيماقلا ةمالع دوجول

 ا
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 نم اهبلمعل ةروك ذملا طورشلادوجو ببسب اهلوعفم ىلاوا اهلعاف ىلا اما ىا

 وحن تفرع اك ةيونعملا لدبق نم ىهف طورمشلا دجوت ملاذا اماو هريغو دامتعالا

 ىلا اذاضي مل امههنكل نيتفص اتناكناواممتاذ دلبلا ميركو تاومسلا قلاخ
 لوالاف الوا ةفصاما فاضملا نا لصاملاو * ام«يف داقعالا مدعل امهل ويعم
 هين نا ىغبتب اممو + ةيوئعم هيقابلاو ةيظفل ىلو الاف الوإ امل وهم ىلا فاضماما

 فيرعتلاوهومسر ىتاثلاو تايناذلاب فيرعتلا وهودحامهدحا نامون فيرعتلا نا

 ىتاشلا لدبق نم ةيظفللاو ةيونعملا فيرعتو امثريغو صاومللاو تامالعلاب

 حراشلا زدقاذلو اه«ايتاذ نمال امحهالع نم ةفصريغو ةفص فاضملا نوكناف
 لاقف ةيظفالا ةّشاف ناب ىف عرش مث + عا هللاو اهتءالعو هل وشب نيعضوملا ىف

 00 كر لص (الآ ) باونلا نم امس ديظفللا ديفتال ئا.( دنقت الو

 ظفالا ىف فيفخلا و ةركتلاو ةفرعملا نم هلاح ىلع قاب فاضملاو ( ظفللا ىف

 فذحو فاضملا ىف هنيونتفذح هيلا فاضملا فيفُخحتو فاضملا فيفُح نم ما

 دحاو ف رطىف دجو دقو نيفرطلا ىف فيفعلا دجو دقو هيلا فاضملا ىف ريمضلا

 لاثم ( دز براضوحت ز) هلوقف ماسقا ةثلث هذهو هيلا فاضملا وا فاضملا نم

 0 1 راع نيون فذح وهو طقف فاضلا ىف كيفصلا دجوب ال
 ىل_ع ادّمعم هن وكل هلوعقم ىلا ةفاضم ةفص براض ظفلف هيلا فاضملا ىف

 ةمزال دويقلا هذهو ادغوا نآلا براض ىنعم هنوكلو ردقم أدّتبم

 لاثملا ردص ىف حراشلا ردقو اهتيمولعل فنصملا ئتكاو لاثملا اذه ىف

 ىا لوالا لاثملا ىلع فوطعم 6 هجولا نسحو ) هلوقو ديز براض ورم

 ايضياو هلعاف ىلا .ةفاضملا ةهبشملا ةفصال لاثم اذهو هجولا نسح ورع

 فاضملا نم نيونتلا فذح هناذ نيفرطلا ىف فيفختلا دوجول الاثم نوكي

 نسحا اذهو ههجو نسح هلصا نال هيلا فاضملا نم روره لا ريعضلاو

 لام 6 رادلا روممو ل هلوقو نيفرطلا ف فيفحتلا دوجول هوجولا
 فيفخلا دوجول لاشم اضياو هل عاف بئان ىلا فاضملا لوعفملا مسا

 اوراضلاو ديز ابراضلاو ) هلوقو هراد رومحمم ورع هلصاذا نيفرطلا ىف

 نونو لوالا ىف ةينثتلا نون وهو نيوثتلا بئان هيف فذح امل نالاثم «ديز

 ناك املو طقف فاضملا ف فيفختلا دجو امل لاثم اضياو ىناثلا ىف عملا

 دجوام لاثم اماو رخآ طرش ىلا مج مل مالل ابا ردصم امهبف لعافلا مسا

 امهمالغ ابراضض ىلا مالغلا ابراضو رععو ديز وحق نيفرطلا ىف فيفختلا

 (وحنو)



 -' / نيا
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 ماللا ىنعمب ةيونعملا ةفاضالا نوكىا ( زك الاوهو ) ماللا نعم نيتروصلاف
 | اهركذ نم ىنعم نوكت ىتلا ةفاضالا نا لعاو* نم ىنعم هنوك نم رك اَوُه

 | هنمامونصمو اذاصم فاضملا نوكب ديقم هنكل الماش اسنج هنوكب اصتخم فنضلا

 نم عونصم متاحلاا نافذ روك ذملا لاثملاك هل ةدامو الصا هيلا فاضملا نوكتو

 ماللا ىنعم وهف هسكمك ةدامو الصا نوكيال ناب كاذك نكيملاذااها وة ضْفْلا
 سكعلاب ىمالالب متاحلا نم تسيل ةفاضملا ةضفلا ناذ كمتاخ ةضفو اضْنا

 ماسق مالل اليلقت هلاممتسا ةلقل ةيفرظلا ىف ىنعمب ناك ام.فنصملارك ذيملو

 ةيونعملا ةفاضالا ديفت ىا ( ديفتو ) لاقف ةيوونعملا ةدئاف ناي ىف عرش مث

 هيلا فاضملا ناك نا ) ةركت هنوكدعب ةفرعم فاضملانوك يآ[ ا

 (ريغ) هلوقو أدنبم وهو ةيلاح ( فاضملاو ) هلوق ىف واولاو ( ةفرعم
 ام درب 6 هبشو لثمو ) هلوقو ( ريغ ) ظفل ىلا فاضع وهو هربخ عفرلب
 ناك مسا نع لاحابنا ىلع لحلا ةبوصنم ةلجلاو ريغ ظفل ىلع ناف وطعم [ههظفل

 مساوا اريك وا اع فراعملا نم ةفرعم هيلا فاضملا ناكنا افي رعت ذيفت اهنا ىتعي

 نكي مل اذا لب هقالطا ىلع سيل اذه نكل ماللاب انرعموا الوصوموا ةراشآلا

 تناكناو اهلاثماو ةثلثلاهذهناذاهلاثماو هبُد ظفلو لم ظفلو ريغ ظفل فاضملا

 ىا ( فرعتتال ) ةثلثلا هذهناف ىا ( اهناذ ) افرع ديفتال ةفرعم ىلا ةفاضم

 ةفرعملا ىلا اهتفاضا ببسب ىا ( ةفاضالاب ) الصا فيرعغتلا لبقتال

 اذهو تادوجوملا نم هريغ لعمل ديز ريغ ليقاذا هنأف مامالا ىف اهلغوتل

 ةكرط وحن ندضلا نسب ناك نا ناو نضل نيب لمعتسم ريغ كفل نك منا

 ( دز مالغوحن ) هعوقو ةردنل اوريتمي ينكل فرعتابهناف نوكلا 3

 ديز ىلا فضا املو مالغلا مي الماّسو ةفاضألا 0 32 ناك مالغلا ناف

 (اصيصخ#و ا هلوقو دز مالغلا صيصخم: هفيرعت ةفاضالا ثدافا ةيلعلاب ةفرعملا

 فاضملا ىا ( ناكنآ ) اصيصخت ةيونعما ديفتو ىا ايرعت هلوق ىلع فوطعم
 لبق مالغلا ناف ءاكرسشلا ليلقت صيصختلاب دارملاو ( لجر مالغود ةركن ) هيلا
 ءاكرششلا لق لجر ىلا فيضا املو ةأرماو لجر مالغ نبي ةكرشلا فاض لإ

 لجرلك نوكي ةفاضالا دعب و ءاسنو لجر لك ةفاضالا لبق ءاكرشلا ناآف هيف

 ةفاضالا نم لوالا ٌعونلا نايب نم غرفاملو + هيف ةكيرش ءاسنلا نوكيالو اكيرسش

 نوكي نآ ال ةيظفالا ةفاضالاو ىا ( ةيظفللا و )) لاف ىتاثلا عونلا ناي ىف عرش

 ظ
 ظ
 ظ

| 
| 

ْ 

 ظ



”> 

 ىلع عوفر اماو : كد د وذعم هلوق ىلع فوطعم ر اب ( ةيظفلو) هلوقو لدب هنأ

 ةي ونعم اهن وك ى عمو ةيلظفل ىباثلاو ةي ونعم لوالا ىا فوذحم ادكك رش هلا

 فالح صيصختلاو| 35 رعتلا نم ىنعملا ىف 2و ديف : ظفللا ف افيفح ديفت اك اهلا

 ليصفت ىف عرش مث + طف ظفللا ىف اغيفُح ديفت لب عملا ىف اًئيِش ديفتال اهنافةيظفللا

 ةيونعملا ةفاضالا هل لاب ىذلا لوالا عونلا ىا ( دي ونعملا» ) لاقف لوالا

 ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا 0 نوكي ىا ( ةفص ريغ فاضملا نوكينا)
 ةروك ذملا ةفصل اريغ نوكي نا ىا ةفصل ةفص رملاب (ةفاضمإل هلوقو ةهبشملا

 امهدحا ناعمق ةيونعملا نا هنم لصف ( انهلومعم ىلا» ةفاضم نوكت ىتلا

 وحن ) اهل و مه ىلا ةفاضمريغ ةفص ناكام رخت"الاو ةفص ريغ فاضملا ناكام
 هادو“ ةفص 1 سب 0 3 ع 0 0

 | تق دقو هل ىنعم هناب ب 10 سما ظفل ناذ ةلماع م اهنكت

 هبصتن الف لابعتسالاوا لالا ىئعدم هنوكطرشب الا لوعتملا بص ال لعاقلا مسا

 هل لوعفم سيل هنكل فاضملا مساب ارور ناكن او ورممت ىضاملا ىنعم ناكااذا

 ةيونعملا طرعشو ىا (اهطرشو)إ) لاف ةيونعملاب صتخم طرش ناب ىف عرش مث

 ةفاضالا لبق ةفرعم فاضملا ناك نا اذهو 6 فيرعتلا نع فاضملا دب رحب )ل

 ةفاضالا نع هي ونعم ةاذ بستكيال ةفاضالا لبق ةفرعم هنوكدعب ةفرعملا ناف

 في رعتلا مالب ةفرعم فاضملا ناكنا دب رحلا قب رطو لصاملا ليصخ مزايف

 هب ىعسي نم داري نا علا 1 رطو كحال هنوكي ةفرعم ناكناوهمال فذحي

 ضعت لف ذا 0 ديرا اذاو نيعم ضصخه ل صتخم هرب كت لبق ادب ز نا الثم

 نمريخ اندب ز لاعب ناك هب ىع“ : نه لكل ةلمالش ركن نوكي دئليخ دب, عش

 لاقف فرحا ةثلث هيف ردهملا راخلا# نوك بس ةيونعملا حسقفت ىف عرش مش + 0

 نوكف ةوراطا نم ىئعع سب الم اما ىا 1 ىئعم اما رث هي ونعملا ىا (ىهو)

 هٌؤازج فذح ةيطرسش ةلج (ناكنا)) هلوقوهنالامعتسا ريثكىف ةينامبلا نم كلذ

 ةيئاببلا نمي ةردقم ةيونعملاف (هريغو فاضلل الماش اسنج هيلا فاضملا) ناكناىا
 متاملنا نا ا دضف نم متاخ هانعف هريغو متال لماش سذج ةضفلا ناذ( ةضف ما وحن إل
 رخ الا نم هجو نم عاام دحاو لك نوكيف هريغو ةضف نم نوكي اضنا

 ماللا ىتعم سالم ةيونعملا وا ىا 6 ماللا ىنعم وا رو هنم هجو نم صخاو

 صخا ناك لب هريغو فاضملل لماش ريغ هيلا فاضملا ناك ناىنا 4 هريغىف )

 ةفاضالا نوكتق 6 ديز مالغ وحن ) هل انبابموا دحالا مويك فاضملا نم

 (ىف)
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 7 لمتك ها دحا صوصخب نوكىفوا رخالا لوهشك اههدحا لوعش نوكاىف
 أ

 ا

| 
 لكى نعم نأ 2 7 0 رخالا |
 ا

 امه انئفل ن 101 اما وم 7 ناب واسم امهف ند ايا دسالا اظفل
 ىنعم ناف قطانلا و ناسنالاكهنيعب رخ الا ىنعم سيل امثدحا ىنعم لب نيفداّريم

 درف لكن كل قطنلا هلثدث تاذ قطانلا ىنعمو قطانلا ناويلا وه ناسنآلا

 اماواضيا مومملاىف ناب واسم امه قطانلا هيلع قدصي ناسنالا هيلع قدصي

 ثيل لاش الف رخ آلا ىلا اهنم لك ةفاضا ز وجيالف تاذلا كاذب صتخم اضنا ظ
 ةفاضالا اوف نم هيف ةدافال هلاذ صفح ىنا رعالو قطانلا ناسنا الو دسألا ظ

 اضم ناكنا هيلا فاضملا نع فاضملا في رعت سسك اما اهنم ةَدباَفْلا نق

 ىلا ذاضم ناك نا هيلا فاضملا نع هل صيصخن بسك اماو ةفرعملا ىلا

 هلوق 1 0 0 دوار اا اهو ةزكنلا

 1 5 م ىزاحم قلطم 0 0 (اناطمإ هل

 ْن اولا نم صخا ناسا ا ناق ناو.ملاو ناسنالاك اقلطم اصوصخ صخا

 ظ ا هتفاضا زوح<ف هجونم هنم صخا ناكنااماو هجو لكنم

 هيلا ايلا ىئعم وه فاشقملا يعم و نأ عب مومعلا ىلع ف وطعم

 دولا ىجنزل ىلع قداح ناسا نآف 0 ماو دجو نم

 هنم عا ضِيالاف ناسنالا هيلع 0 و ضيالاهيلغ قدصي شيلا
 ناوبملا ىلا ناسنالا ةفاضا زوجنالف هبدهنم صخا ناسنالاو هجولا اذهب

 | ناويح لاه و زوح“ ١ ددكعاماوناو لا ناسنا لاّسالو اقلطم صخا هنوكل

 1 ا ريع راج وو هيلا تا رو ددليح باطلا 2

 ا + نش الغفاضالا لق وماخا هناو ص وصخ 0 _ 8 اما

 ةفاضالاىا (ىهو) لاق ةفاضالا مسقتىف عرشمث + ةفاضالا نمةلصاحة دياز

 نيعون ىلع ةّساك ىا (نيعوت ىلعإل الوا رللا فرح ريدقتب ناكءاوس هقلطملا

 / ىلع روز 48 ديون هب وونعم) هلوقو هريدقت مدعو هيف رللا فرح رب دقت بسحب
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 رجاب ( صوصخلاو ) ابواسمب قلعتم ( مومتلا ) هلوقو (هيلا فاضل

 هي ١
 ردصلا ىلع ىا (هيلعإ ردصملا لوبعم ىا (هلومعم مدقتالو) هتح رشم
 لعفلاو ىفرح لوصوم ناو عراضملا عم ناب اردقم هنوكل ردصملا لم نال

 فرذلا ريغىف اذهو لوصوملا ىلع مدقتال ةلصلا لومعمو هتلص عراضملا

 ىلاعت هلوقو * ةفأر امج 5 ذخأتالو * ىلاعت هلوق وحن فرانلا ىف اماو قافتالاب

 ىادهيلع مدقم لمام ام#لاثماىف ردقيف روهجادنع كإاذكف + ىعسلا هعم غلب املو

 امهدعي ناروكذملا نا ردصملاو هعم ىعسلا غلب امو امج ةفأر مك ذخأتالف

 نوزّوجي فنصملاو ىواضببلا ىضاقلاو ىضرلا ملا اماو + امه ناريسفت

 بناجالا هلخديال اهأ لخديف لماعال مجلاك فراخلا ناف هيلع فرظلا دقت

 الوأم هنوكاماو ني روك ذم ريغ اناكناو ناكمو نامز نع واخ ال لعفلا نال

 هررق اذك هجّلو لكنم همكح ىف نوكينا ”ىشب لوأملا نوكي نا مزليالف ناب
 «فاضملا مسالا )) ةعسنلا نم عباسلا ىسايقلا لماعلا وىا (عباسلا وف حراشلا

 فاضملا مسالا ىا (وهور) ناك ةفاضا ”ىاب رخل مسا ىلا فيضا ىذلا مسالا ىا

 رللا قور> نم فرح هيف ردقب مسا ىلا فيضا اذا مسالا نال (رللا لمعي )

 ةيونعملا ىلع ةلو# اهنوكلف ةيظفللا ىف اماو ةيونعملاىفاذهوىفو نمو ماللاك

 هلوقو ناضم مسالا نوكطرش ىا ادّتبم وهو (هطرشو)ل اهعرف اهنوكل

 هنا ىنعي (هنب ونتنتع ادرحم اعسا) مسالا كالذ نوكينا ىا هربخ «نوكينا )ل
 لجال هنع مسالا درج نب ونت هدعبام ىلا هتفاضا ديرا ىذلا مسالاىف ناك نا

 وحن هنع درج مث نب وذتلا هيف رد نيونت تاذ مسالا نكي ملناو ةفاضالا
 تاذ هنكل اظفل نيون تاذب اسيل جاوحو م ناف هللا تب جاوحو لجر
 ىلع فوطعم راب (هّنانو) هلوقو حراشلا مالكن م مهف اذك أريدقت نب ونت

 وهو نيونثلا بئان نع اضيا ادرجم نوكينا هطرش نا ىنعي هن ونتنع هلوق

 ادرحم هللوش قلعتم (ةفاضالا لجآلاب هلوقوركذملا عملا نونو ةينثثلا نوت

 اناضمهنوكل جال نب ونتلا نع دب رجلا نوكينا طرسثلا نا نعي هلل وعفم وهو
 ةفاضا زوال هناف ماللاب فرعملا فاضملا نع زاريحا وهو رخآآ عنام لجالال

 وهو روكذملا طرشلا هيف دجوبال هناذ ةيونعملا ةفاصضالا ىف ماللاب فرعملا
 فيررعتلا مال لوخدب ةفاضالا لبق فذح هلب ونتناف نب وئتلا نع ديرحضلا مدع

 ىلع فوطعم (نوكيالناو ب هلوقو ةفاضالا لجال درج هناهيلع قدصيالف

 ايوآسم) فاضملا ىا نوكيالنا اناضم مسالا نوك طرششو ىا نوكيا هلوق

 (فوطعم)

 ة
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 هنو نم الاح اهنا ىلع الحم ةبوضنم ةيلاح ةلجج ( داره لمتلاو 2 هلق ١
 دارم مودعلا ل عفلا كلذنالاملاو لعفلا ن ودب ةثلثلاّت أ روكذملا تناكنإ إ ظ

 ردقم 3 كلذ نا لاملاو ىاربخ دهبربخ عفرلاب وهو ( فذملا مزالريغ ) ظ
 فوذملا كلذل لمعلا ن ,وكي ذئنيخل اهفذ> بحي ىتلا لاعفالا نم سلو ىونه

 ىوقالا ل ماعلا دوج وفىوقا لعفلا لمع نآل هرب دقت دنع المام ردصملا نكن

 ناكاذا ردصلان ا اعلا ءاظفل روك ذملاىوقالاريغىلعهلع حج رار دقتو ا اظفل .

 ابوصنم نوكي 5. ديك انوا كاذك عونللوا ةثل ةثلث تابرمض و نيت ريض وحن ددعلل

 اروك ذمبصانلاهلعف نوكينا اما ذئنيخ قلطملا لوعفملا هلا ىلع بصان لعش

 تف ع كر وكذملا لعفلل لوالا ىف لماذ افوذحموا ورمعل ةيريض تبريض وحن ظ

 لوالا ناك ناذ فذحلامزالوا فذحلا مزال ريغ اما فذملاف اذوذحم ناك ناو |[

 ( هماششا) هن وبيس دذع ( ردصملا ليعتت ف ذكلا ب ال ناك او اضيا لعفلا لمعلا ظ

 لعفلا عما زدقم هنوكوا اردصم هن وكلال (لمفلا ماقم) ذئنيح ردصملا مايقل ىأ ظ

 ردصملا نال ردصملاال اضيا ايوجو فوذحهملا لعفلا لمعي ىفاري_سلا دنعو |

 ابوجو هلعف فذحا لاثم (اديزايقسوحن) دوجوم لعفلاذ بوصنم هلا مادأه ظ

 امذدجو اركشو ادج وهو امامس هفذح بحندق قلطملا لوعفملا لعف نآف

 نوكيف «دادق ماو دعي انم امان « ىلاعت هلوقك اسات فدل اهحس وانفسو :

 اديز ايقس تيقس هلصاو اماع“ اهلعف فذحي ىتاا رداصملا ند لاثملا اذهىف ايعسإ

 هاك تمدلال سلا ذي" وفتح علا لعن ديزواءامسابوجوهلف فذخل
 ردصملا لعاذ ىا (هلعاة فذح زوحي ول نييرصبلا ب هذم وهو فنصملا 5

 يئاثالب لعافلا ف ذح ىا( ذه زوال و)لاقاذلوهصاوخ 8 انالب)

 ليضفتلا ساو هبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا رسساو لعفلا نم( ردت ريغ ل

 اهعضو ىف ةذوخأم ىهو عوفرملا ىلا ةبسن ىلع ةلاد اهنم لكذا لاقالا ٠
 ا

 او[ .
 ريغ عوفرملا ىلإ ةبسنلا ناف ردصملا فالح هتحن ازيتسمولو هركذ ىلا جاتحف ظ

 ماقام ىلا ال طتف ثداحا ةيهام ىلا رظن امنا عضاولا نال هعض و ىف ةذوخأم |

 ثدحلان ال لمعلا ةهجنم وه امنا عوفرمل ردصملا ءاضنقاف تاذلا نم هب ردصملا

 تق عاك عض ولا ةهجنم هناال القع هنبلا هن موش لحم ىلا جاتح ىضراع ما

 زوحبال اضياو ىا زوحي ىلعوا زوحالو ىلع فوطعم (رمجاالو )ب هلوقو ظ
 هصاوخ نم اضيا اذهو ردضملا ىف ىا (هنفآل امل م اريعض هلءاذ نوكينأ ظ

 اماو روك ذماماهناذهريغ ىف لعافلا فالح انوذحم اماو اروك ذم اما هلعاف نوكيف |[



 هه 5 ل

 لي رودصلانم نكت منآ وهو (ردصلا) ةعستلانم سداسلا ىمايقلا
 مما ىلا فرعلا ىق لعن م قاقتشالا رودص لحم ا 3 ىع رودصلا لح

 57 ردصملاف انرمض ثبدرضص 0 ج]الطصالا لعفلا لع ىر»- ىذلا تكل

 ىعيظفللا "تأ عصوو هلعاف نم ردص ىعل تب ريض ىلع قىرد- ىلا ىيعملا طفل

 هنم لعفلا ثالذ قتشا ىذلا هلعف لع لمعي وهو ىنعملا كلذل برضلا نفل

 دارملاو ( هب لوعفملاو لعافلا ىف )) ردصملالع طرش ىا ( هلعطرشو إل

 امئاو طرشالب حي رصلاريغىف لمي هنال حرصلا هب لوعفملا وه هب لوعفملاب

 ةطساوب لمعلامتا لماعلا نال امهر يغىف لمعلا ىف طرتشي ملو امكف هلعىف طرتشا

 هلا ثيح نم ثدحلا ىنعم ىذلا ردصملاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا وه ةطساولاو

 نم ادافتسم اردصم ناك اذا هاضتقا امناو الوعفمالو العاف ىذتقال ردصم

 ىعل ىعل عراضملا لعفلا ىلع ةلخادلا ةيردصملانا ىدوموه ىذلا ردصأملا

 لعافلل ضتقم نابردصملا عراضملا نقب مضي نا نم دافتسملا وهىذلا ب رضلا

 لعفلا عمنا ةوق ىف لماعلا ردصملا ناتف صدق كنال ارغصمناكاذا لم ل امئاو

 ةنمزالا نم لالا نامز. ىا 6 لاملاب ) انّريقم ردصملا كلذ نوكيالنا هلع

 نافذ لعفلا عم ناب ا لال نامعز ىلع لادلا عراضملا لعفلا نال ةثلثلا

 ا ةيلخد اذا هنكل لابقتسالاوا لاخلاب ةنراقملل الق# ناكناو عراضملا

 دأ]نا اضيا تفرع امل ( ماللاباةرعمالو )) لابقتسالاب صتخم ةيردصملانا

 0 َ 1 صاوخ نم هن وكل ماللاو فلالا هءلع لخدتال نايزوص ىلا

 لعجامم لكل اقلعتم نوكيف نوكيال هلوقل فرظ « زكالادنع )

 لكشلا ةعاماو ةاحلا يك | دنع وه اعاط و رنثلا هذه المام ردصملا نوك

 ريكح ىفن وكي نا همزلب 3 ىذب كول اذا طاورتملا 20 نود |مهف هلع زودت

 نادبل ردصملا نا هلع طرشو ىا ( اددعالو و) هلوقو 000

 هعون ناببل 1-0 ناو ىا( اعونالو زر داضلا )ا محب د هب ريض وك عدلا ددع

 نوكاللا ردصملا دك انل ل ١ ناو ىا 0 3

 ع
 لعفلا نودبوا ىا 6 هنوديوا ) ةثلثلا هذهل بصانلا لعفلا عم ةثلثلا نوك

 (هلوقو.)



00007 

 ا اعافن أ ىئ ءنام ىلا عجار ر هريغ ىف رورخ رجلا رهطلاو مسن يرن

 رامشءابف 0000 لنمو لضم للا و لصكلا
 0 ,اشءابف هيلع لضفم هنا اماو ل اجرلا وهو هيلع ىرجام اقلعتم

 1 ءاوقا بج دهب (ايتع) هوقو لما تأ ال

 ١ ليضفتل مه ةلولدملا ةدايزلا قس وكن اعا لعفلا ىن عل هل ءح قئرط نا ىي

1 
ْ 
 ا

 | ن
| 
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 | ” قاتلا 5 ةداب زلاب فصتملاوهو لضفملا اههدحا غ نيئيش ىذتس ليضفتلاوما 5

 أ ةلضفم نوكمال دحاولا *ىثلاو لعفلا لصاب فصنملا وهو هيلع لضفملا

 ىح ناتيهح دحاو * ىدق ريسعل نا انهه ىذتعيف دحاو راشعاب هيلع الضفمو

 انررق امك ىرخا ةهج ىلا ر اظنلاب هيلع الضفمو ةهج ىلا راخنلاب الضفم: َنوكَي

 نسسحأ هل وهف (دنز نيعىف هنم ل اىتلا هننعق نسحا الحر نر وحن)

 ريضلا و نسحاب قلعتم هنيعقهلوقو الج رةفص هنا ىلع بوصتم ليضفت مما

 لوخد ل |ف اذهو 0 أعاو 0 امكلا 10 ىلا _-_ رورحا

 ايكلا ىلا

 4قريشلا لا رقتسم فرظ دز :نعو هرتز هلم ل

 ةفصو افصو' نيسحا ظفل ناكل سكلا ةلئسم هللاتب ىذلا لالا |!
 ةفص ناك نا ىنعي نسحا هيلع ىرح ىذلا لجرلاب قلعتم وه ىذلا لكلا

 | هيلع ىرجامم هقاعل راشعاب ةيفانلا لوخد لبق الضفم ناك دحاولا لعتلاف هل

 هريغ ق هقلعت راشعاب مله الطنم ناسيا وعر لسلو 0 ليصل 4

 حدم ىئنلا لبق 1 دز نيعىف ىذلا لكلا وهو هيلع ىرجامرين 7
 دز نيعف ىذلا لصكلا ىلع هنسح ةدايز ناو لجرلا نيعف ىذا 00
 لجرلا نيعىف عقاولا لسكلا ىف تنيثا ىتللا ةدايزلا تفتنا ىئنلا هيلع لْخد انو
 ديز نيعىف عقاولا لكلاب حدملا قلعتو نسحا ظفل هيلع ىرج انوه ىذلا
 هناكف ديز نيعف لكلا وهو :ئسملا لصاي فصتم لاك حدم ىلا دصقلا قف
 ىا (لمعيوإ هنم نسحا الك تيأر امو دز نيعىف انسح الك تيأر لاق

ْ 
1 
١ 

 1 ريغ ىف ى | (امه ريغىنإل هب دق ةدائز زا زلنا ىعم ءاقن 1 لضفتلا مسا ليعنأ نازاح

 ظ تف. امل رهاظلا لعافلا ريغ ىو اقافثا هيف لمعتإل زم تفعال بلون

 لهاا و ى 0 هداهلج نامعتلا لضف دليلا فو دلل



 ىا 4 اهلعف لع لمعت إف ةه.ثملا ةفصلا ىا ليصفتلل ( ىهف )ىف ءافلاو لعفلا

 رحاب ( ةريتعملا ) لمعت قلعتم ( طورشلاب ب هنم قتشا ىذلا اهلعف لمع لثم

 امنوك مدع وهو ةربتعملاب قلعتم ( لعافلا مسا ىف رث هلوقو طورشلا ةفص

 هلوقو قبسام ىلع ةدّقعم امنوكو ةفوصوم اهمنوك مدعو ريغصتلا ةغيصب

 |0١ 4 ] ل وردشلا نم ءانيتسا: كنضنلاب ( لاتقتسالاو لاخلا ' ىطم ريغ )
 ةهمصلا لع قىا 2 الع ب طَرشن )ل رب لابمتسالاو لاك ىعم نم دحا ولك ا

 ةقتشم اهنوكل هب لوعفملا ىف لمعلال ةهبشملا ةفصلا ناف هب لوعفملا ىف ةهبشملا

 ملامتاو لوعفملاب ههيبشتل اهدعب عقاولا بوصنملا ىف لمعت لب مزاللا لعفلا نم

 ىذلا ثودحعالال رارتس الاو عوطقملا نعم اهنوكل طورشلا هذه ىلا 53 ٌْ

 سماملاا ىمايقلا لماعلا ىا 4 سماملا وههجو ندسح ديزوحتن رب نامزلا ىضتشي

 0 ع تر : م ال لو 2 َن 00 ا يا 9 ليصل رضا < ءا 4 لضصولا ةيمارز ةعسللا نم

 ع افلا نم 0 هنأ 1 22 تباواوصنم رفدمسم فرظ 14 قافت الاب قهلوقو

 هلوقو بصن ال ىلع فوطعم 6 عفر, الو ١ هلوقو بصناال ىف تسلا
 ع رفم ا 2 رايص اذا 0 0 هالوقو هل وعفم 1 رهاظلا لعاتتلا 0

 ثدح ىلع لداذا الا ىا «لعفلا نعم ) راص تقوىف الا تقوىف هعفر.ال ىا

 هلو ةدايزلا فذ قيرط نيب مث * ليضفتلا مسانم ةيهقنملا ةدايزلا نع درحم

 مساوةيببسلا ءايلا تام ورف نم ىو ةيقن رط و هينا هيف ءابلاو 4 نوكي ناب 0

 ماللا مسكي 6 قلعتل) هلوقو ليضفتلا مسا ىلا عجارو هتحترتت سم نوكي
 ةيردصملا نا ةلص نوكي ةلج-و نوكي ريخ هنا ىلع لحلا بوصنم رتسم فرظ
 رقتسم فرظ رورهلا عم راملاو ءابلاب رورحم درفملا ليوأتىف هتلص عم ىهو ظ
 فوصوم وهو مام ىلا فاضم قلعتمل هلوقو فوذحلا ادم ريخ وهو |

 ليضفتلا مسا ىلا عجار هتحت هلعافو لعف (ىرجإل هلوقو *ىشنع ةرابع ظ

 هفص ةلمخلاو لوصوملا ىلا عجار رورلا ريمضلا و ىري قلعتم ج هيلع )و |
 الاحوا اريخوا ةوص 0 فاص والا نم افصو نا هيلع ىرجام ىعموام ظ

 ترم 90م ىثلا تلد قلعتم ةفص ةميةلا ىفهنا لاخلا و رهاظلا ىف ءىشل

 لّضفملاب قلعتم 2 قلعتلا راشعاب ) هلوقو قلعتملا نم لاح ةددشملا داضلا 2

 زور#لا ريضلاو قلعتلاب قلعتم ( هسفن ىلع ) هلوقو قلعتلا ىلا فاضمو |

 (لاح)

 هب ماقامل اهنوك ىفو ثنؤت وركذتو عمج وىنثت اهنوكىف هب ةهبشم لب لعاف مساب

 هنا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ 6 هريغرابشعاب )ل هلوقو قلعتملاىلا عجار |



 ىف طورشلا || ناب نم غرفاملو + ادغارع نراض دزوحت انيقحنالا ١/ نوكيالف

 ْ هش ىا ( امهتش و )لاه امهعجبو امهتياتل ىف ا عا

 فوطعم عفرااب ( امهعجو ) هلوقو أد_ابموهو لوعفملا مساو لعافلا مسا
 ىا دّملا ريخ هنا ىلع الوم عوف م رقتسم فرظ ( اههد رفك ) هلوقو هيلع

 ناديزلا وحن روكذملا طازشالا ىف اه*درفم ركح لثم امهعججو امهتينثت ِ

 هلوقو ارع ,هنالع نو.راض نودزلاو ادغوا ن الا ارع امه امالغ نابراض

 ( نازوا ةثلث ) هلوقو مدقم ربخ هنا ىلع الحم عوفرم رقتسم فرظ (اذكو))

 رقتسم فْرظ ( لعافلا ةغلابم نم ) هلوقو رخؤم أدّبم هنا ىلع عوفرم
 6 لوعفو 0( راصنك نيعلا دب دش لاعفوحت 0( هنلق هعرض هنا ىلع ال عوف ع

 ليعف نزو هيوبيس دازو راثكك مملا رمسكي ( لاعفمو )) وهج ءافلا مح

 لع ةثلثلا ءدِه مكح نا ىنعي رذع نيعلا سدكو ءافلا مح## لعف نزوو ميلعك

 داتعالاب طارتشالاب بصنلاو عفرلا لع ىف لوعفملا مساو لعافلا مسا كح

 4 0 هلوق اهدرفك اهعججو اهتينثل نوك ىفو تاروك ذملا ىلع
 رهاعزؤسابهش طرشي ام لكاهيف طرتشي ىا تاروك ذملا نم ءادتَنسال اك

 ا :ء ىا ( دثلثلا هذه .لعيف 0 طّريْشال هناذ لابقتس الا وأ لاخلا

 ارتشيال :لصاف ثان ( لابتتسالاو لاخسا مم ) هلوقو هن وبيس دنع ةسْؤْا

 ىحةثلثلا هذهلعزاوح مدعف نييفوكل ابهذماماو + نييرمصبلا بهذم اذهو

 تريغتاملةثلثلاهذهنانييفوكللو+ هل ىصان لعف ردّ اه دعب بوصنم لوعفم عقواذا

 نييرمصبالو + اظفلام#”ءاشم ةطساولا دحا ناتفرعاك اظفل ةرءاشملا تاذاههتغيمص
 ىنعم اهنوك طرشي ملامتاو + ةهباشملا نم تاف امل ةزاح نوكت اهبف ملال نإ
 لوعفملاو لعافلا مسا ىف طاّرُشالا اذهنم ضرغلا ناذ لابقتسالاو لاخلا

 نامزب ناّرقالاب ديقم ثدح ىلع لدامتا لعفلا ناذ لعفلاب ةهباشملا مامتا وهامنا

 ىلع نالدبال لوعفملاو لعافلا مساو ثدالا قلطم ىلعال ةثلثلا ةنمزالا نم

 نامزا ةنراقملاب امثدح دبقتف قلطم ثدح ىلع نالدب لب ادصق ديقملا اذه

 ةغلابما تعض وامل اهنال ةغلابملا نآزوا فالح ام4ماشم مني لابقتسالا و لاحلا

 اذه ىلا اهيف جاتحالو ىلعفلا ثدعلل برقم دحضلاو درعا ةلررنم ناك لعفلا ىف

 ةظحالم ىضتَ ريغلا ىلع ةدايزال هنوكلف ليضفتلا مسااماو مامتالل طارشالا

 ىا ( عبارااو ) عا هللاو ةهس اشملا نع هدعبل اببس تناك ةظحالملا هذهو ريغلا |

 ١ تسيل ىتلا ةفصلا ىا 6 ةهبشملا هفصلا )) دعستلا ىسايقلا لماعلا نم عبارلا |

 سس
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 فقوطعم راب ( ىقنلاوا ) هلوقو ارخؤم أدم ناديزلاو امدقم | ريخ

 لس مل امئاو ىننلا ىلع داتعالا اضدا طريشن ىا ديعبلا ىلعوا بيرقلا ىلع

 ( ناديزلا متاق اموحن ) ناو !؟ناك افرح ىننلا قلطم هبدارا هنال ىنلا فرح

 العف ناكوا نا ديزلا متاذ ريغ وحن ريغك ايفان اعسا ناكوا نادنزلا متاق ناوا

 اطرمث' تاروك ذملا ىلع داقتعالا لعج امئاو نادزلا متاق سيل وهن اصقان

 لغفلا, ةماتلا ةهباشملاوه ىذلا بولطملا لصحل رهاظلا مسالا ىف هلمعل

 لعفلاك ادنسم هنوك ص وهو بولطملا تالذو لمعلا ىف 0 ىدلا

 ناوكت امنا اهنال هيد لكلا قمحل ا ةوصو اريخ ناو هيلا 0

 ماهفتسالا ة هز< مث تلك ةلاخ بحاص وأ دو وص وم وأ هن ادتنم 2 دل 007

 كيوم مكملانا كشاآلو تالا نود مكحلاب الا ١ ناقلعتال اههنال ىنلاوا

 بصن قف هنا ىف عرسش هلعاذ ٠ عفر طا 0 ناس نم عرفاملو * ةيلادتمل

 ريغخ و طرشسب قلعتم ( اهعصن ىف و هلوقو ( طّرشبو ) لاق هلوعفم

 هلعاف ىلا فاضم ردصم 6-50 و 0 و 0 مس 0 0 , ةينتلا

 لات )ةلالدلا قلعتم «(لاحا 0 رار لع 3 هنا ىلع عوقم

 لوعفملل لوعفملا مساو لعافلا مسا بصذ ىف طرتشي ىا لاخلا ىلع فوطعم

 نامز ىلع امتلالد ءايشالا هذه ىلع داقعالا ىه ىتلا ةقباسلا طورمشلا عم هنا

 ىضاملا ناهز ىلع امتنالد نيح هيف نالمعلالو لابقتسالا نامز ىلعوا لاخلا

 نيسعم نامز ىلع نالدءال نيمعسا امهن وكل لوعفملا مساو لعافلا معدن 0

 ام نامز نع نئكفنم انوكي مل ناو ةيعضولا ةلالدلاب ةثلثلا ةنمزالانم

 ىذلا عراضملا لعفلاب ةهباشملا ةوق ىلا اجاتحم هب لوعفملا امن ناكاملو

 ةدوصقللا#ةوفلا لصحل كلذ طّرشا لابقتسالاوا لاملا ىلع ةلالدلل عضو

 دحاو لوعفم ىلا ىدعتملا لعفلا نم نيقتشم اناكاذا ه. لوعفملا نابصن اماو

 نم عالاملا نامز ىلع ةلالدلا نا اضياو قاوبلا بصن وةدانلاب اهدحا عفرب

 هسفن ملكتملا ردش ناب ةياكح وان الا ارع براض ديزوخ اقيقحت لاح ىلع لدن نا

 لاحلا ىف ناكو سما ارع براض ديزو<حت ىضاملا نامزلا كلذىف ادوج وم

 ىلاعت هلوق وحن ن الا ادوجوم روك ذملا ىضاملا نامزاا ردوا نامزلا كالذىف

 لابعتسالا ىلع ةلالدلا اماون آلا طساب هناك ىا * هيعارذ طساب ,هبلكو

 (الف)



 ه1 م١ 10-

 سما ارمم همالغ براضلاوحن ) رخنآ طرش ىلا ناجاتحالو اممادعنا درا
 ماللاب ردص»و فوص وهال و رغصم ربع لعأف مس ا! براضلا هلوقف ( اندنع

 ةفرا سماو هلوعفم بصنلاب ارعو هلءان عفراب دمالغو برعتم ىذلا 0

 ٠ براض لصاو ىدلا ْ م لوصوم ماللا لصاو براضلا ريخ ان دنعو

 فلالا ةروص ل لوصوملا ريغالو لوصولل ةلاضو ترض وهو لعف

 لعافلا معا ةروص ىلا اضيا لعفلا ريغ فيرعتلا فرح وهو ماللاو

 ناكولو امولعم لعفلا نوكل لعفلا ىلع ماللاو فلالا لوخد ةهاركل
 | برضو أدنبم لحلا عوفرم ىذلا ناكو لوعفملا مسا ةروص ىلا ريغ الووحي

 لاثملا ىف ًادّبلا» براضلا ىذلا بارغا لقتنا ريبغتلا دعبو هتلصاهلا لآل

 لمفو هروص مسا هلثم نال رك ذام ريغ هيف طرتشي مل اماو براضلا وه

 ةلج ىلع فوطعم ( اناكن او ) هلوقو لملاىف ”ىث ىلا جاتحالف ةقيقح
 5 قل ىا ( اهنم 0 ندر ِِ ١ 00 0 ناك ناو ات اناك نا م

| 

| 

| 
/ 

 | ايفا أدتبلا 0 دامتعالاب قاتل ل 36 رد
 | ناكوحت محءاونلا ىدحاب احوسنموا همالغ براض دز وحن هَيادتبملا لع

 لجر ىتءاج وحن أدّدبملا ىلع فوطعم رملاب 6 فوصوملاوا )) هلوقو همالغ
 | ديعبلا ىلعوا بيرقلا ىلع اضيا فوطعم ( لاملا ىذا ) همالغ بَراَظ
 ًادّتبل اربخ لوعفللاوا لعافلا مسا نوكي ناب لاملا ىذ ىلع ذانةعألا لأ

 هلوقو ( همالغ ابك ار ديز ىتءاجوحت ) لاح ىذن ع الاحوا فوصوم ةفصوأ
 طرشي ىا أدّتبلاىلعوا لادا ىذ ىلع اما فوطعم رمجاب ( ماهغتسآلاوآ )

 هلوقو لعافرمسا متاَق ناف ( ناد.زاامئاقاوحن .) ماهفتسالا ىلع داقعالا اًضِنا

 ةلج- هلعاف عم مكاقلاو اقل لعاف وهو فلالاب عوفر دز ةيشثن ناديزلا

 نا هبش نا ىغبتي اممو + برعملاىلا عجراف ثاحا هيفو فنصملا دنع ةيلعف

 عفرلاب متاف نوكيف لاثملا اذه ىف ايادرفم متم ناكاذا الاثم نوكي امتا اًذه

 ماقأ ةوذق هن وكل ةيلعف ةلجخاورمللا داتننم اذان 07 ناديزلاو ا

 اذكو هدارفا بجي امج وا ةش رهاظلا هلعاف ناك اذا لعفلاناف ناديزلا

 | نوماتاوح اعجحوا ناديزإ )| نامماقأ وحن ةمشثن لعافلا م سا ناك اذا اماو اذه

 | اعوفرم ايكرم هلعاف عم وه نوكيو هت اا رشم ةلعأ نوكي نوديزلا

0) 
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 رهاظلا مسآلل لماش وهو اريتسم نوكيالام لصفتملانم دارملاو (لصفتنلا ١

 لعافلا مسا لعاف نال لصفتملا رك ذب تك ا امئاو لصفنملا زرابلا ريمضلا ساللو

 زرابلا مسقلا دجو.الو لصفنم اماو امهتحن يتسم اما نيعمق ىلع لوعفملاو

 لعفلا ىف اناكام لثم امه نيلعاشب اسيل عجبا وا وو ةينثتلا فلا ناف امهبف لصتملا
 لعافال بئانلا لعافلا نمو ليصالا ىلصالا لعافلا نم معا لعافلا نم دارملاو

 نال لصفنمللا لعافلا ىفلاق امئاو ركذلا ىفامهط رمش جاردا نرش ليصالا

 لثم سيلو مودعملاك هن وكل طرش ىلا هيف امهلعىف جاتحال ريتسملا لعافلا

 ىف هلوق ىلع فوطع» راب هب لوعفملاوإ هلوقو لعفلا ىف ريتسملا لعافلا

 ري (انوكيالن اهل وقوع رصلا ىا ه.لوعفللا ىفامهلع طرشو ىا لعافلا
 نب رغصمإ) لوعفملا مساو لعافلا مسا نوكيالنا اه«ءامهلع طرعش ىا ًادتبلل

 ريغصت وهو ( بريضم وإل براض ريغصت وهو (برب وض وحن ) رغصم هد

 ىءاج و ) ةفصب نيفوصوم انوكيالناو ىا ( نيفوصومالو ) بورضم
 امتهلاشم نالمعب امنا امهنالنيفوص وم امه وكمدع طرشامتاو (دددش براض
 |يهتفص دنس نامزلب نيقوص وماناك اذاو هيلا ادن سمال نا رك لقفل لكلا

 لمعلا ىف ةطساولا ىه ىتلا ةهباشملا مدعزيف اههتفصلدملا ادنسم نان وكف امهيلا
 بريوض نافذ فوصوملا و ةفصلا ةلزنم ريغصتلا مساناف ن رغصم اناكاذا اذكو

 لاعالا لبق افصو نا اذه ىا 6 افص و ناو ريغص وا ريقح براض ةلززنم الثم

 ىف نيلمام لوعفم وا لعاف مسا دجو نا هنا ىنعي (لمعلا دعب ) افصو نااماو

 كلذ مضي مل ىا « رضي ملل اهب ناغصو ةفصب جب من امل وعفم وا اههلعاو

 هلوقو رضي مل لوعفم ( امهلعإ هلوقو افصو نعضىف روكززملا فصولا

 (ديدش همالغ براض لجر ىنءاج وحن )) امهلع ةفص بصنلاب 6 قباسلا )

 براض لعاف عفرااب همالغو لجرةفص براضو هلعاف لج ر لعفىقءاج هلو
 كلذ رضي مل امتاو ديدشوهو هيف هلع دعي ةفص هل ىلا هلعاذ ىف براض لعاملو

 تضع لب هلعافىف هلعدنع فوص ومب سيل ب راض ناف عنام الب لصح لمعلا ناذ
 6 اناكن ا مثال هلوقو عفدلا نم قا عفرلاذ لمعلا لوصح دعب هل ةيفوصوملا
 لعافلا مسا نامالكلا ريدقت ةردقم ةلج+ ىلع ةفطاعوا أدتا فرح مثو ةّمادتا
 ريغب اماو ماللاب اما نان وكي نيفوصوم الو نب رغصم امحوك مدع دعب لوعفملاو

 طّرشبال) هقفح لوصوملاو ةروص في رعنلا مالب ىا (ماللاب ) اناكنافماللا
 ندب لب نيف وص ومال و نب رغصم امه وك مدع ريغ 20

 (درج“ )
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 بيغ بابلا اذهىف قلعو تبه سا نإ ىف .هامدلا لاقو * رجلا لالذا

 ىلع اما اضيا فوطعم (كشواو) هلوقو نيتيبلا ىف اهلامعتسا ةياكح وه امناو

 (وهو) هعورش برق ىا عورمشلا ىنعي لصالا ىف وهو ديعبلا ىلعوابي رقلا
 لوعفم هنا ىلع بصنلاب ( ىدع لا_هعشا ) هلوقو (لمعتسل ) كشوا ىا

 ىا ىهيبشت قلطم لوعفم هلاثمال لاقي و هلامعتسا عونل نايب و لمعتسإل قلطم

 كشوا لا ةلق عمنا البو ابلاغ نا عم هريخ ن وكي نا ىف ىسع لامعتساك ليعتسإ
 مل لامعتسالا ىف ارباغم لعفلا اذه نوكلو جر ديز كشواو جرخنا دز

 هلوقو تاروك ذملا رابخا ماكحا ركذ دعب رك ذلاب هدرفا لاعفالا نم تركاذ

 ىا امومم بابلا اذهب ةقلعتم ةلئسم ( ةيراقملا لاعفا رابخا ميدقن زوحالوإل |
 ىا (اهسفنا ىلع كّششوا ىلا ىسع نم ةبراقملا لاعفا رابخا ميدقت زوحالا

 اهميدقت زحي مل امناو زئاخل اهياعسا ىلع اهعدقت اماو لاعفالا كلت سفن ىلع ىا ظ ْ

 هنكلالعف تناكناو اهنم الك ن ال لمعلا ىفّدي وقلاعف|اهنم الكن ا عماهسفنا ىلع | ظ

 0و هدو ممل يح فرصتلا مدعو لاعفالا راسك فرصتال لعف |

 العف اهنوك ىلا رظنلابف اهئاعسا ىلع اهمبدقت زاوج اماو لمعلا ىف هفعسلا 0

 لعفلا لمع لمع ىلع ردقب مل ىذلا فرللا فعض ىلا هفعض لزيي ملو ةلجلاف

 لاقف هنم ىناشلا ناب ىف عرش ىسايقلا لماعلا نم لعفلا ناب نم غرفالو
 ىف ءاقلاو (لعافلا مسا ) ةعستلا نم ىتاثلا ىمايقلا لماغلاو ىا ( ىتآثلاو) |

 0 هلعاف عم ( لم#) هلوقو أدتبم وهو ليصفتلل (وهفإ)

 لمعلا عونلءنايب و لمعيل قلطم لوعفم بصنلاب (لعإ) هلوقو أدب ربخو
 هلعف ناك نآذ هلض َةَقصرم ان( مولتللا) هلوقو ( هلعف ) هلوق ىلا فاضمو |

 000 هلعاف عفرب ايدعتمناكن ا و ( هعفريف إ طقف هلعافىف لمح امزال |

 وهف لوعفملا مسا ) ةعستلانم ثلاثلا ىسايقلا لماعلا ىا (تلاثلاو) هلمْتك

 لمفلا نا 1 ىنعي لوهجلا نم اقتسشم هنوكل ( لوهحا هلعف لع لمجي
 اميثاكحا ناك املو هعفر. لوعفملا مما كلاذكح هلعاف بئان عفرب لوهجا ١

 لكناك امل ىا ( امهلع طرشو )ل لاق لصفالب امه ركذ نيد“ اههطورشو
 جاتحا لب اقلطم المعي ل لمعلا ىف لصا وهىذلا لعفلاب امتجاشم نيلماو اههنم

 رخ الا و لعافلا ىف امهلمت طرش امهدحا نيعون ىلع وهو طرشلا ىلع امههلانعإ ظ
 ظ لغاقلا ق) امهلمع ل رعو لاقأاشلو حي رصلا هي لومفلا اهل طا أ
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 عراضملا عم ناب ةمانل ىسع هلك نوكتويق و ىا (نوكتدقو) اًناكرسا ىلع

 دب زو لعف جير ناو برق ىنعمب ىدع نوكي ذئنيخ (دبز جرح نا ىسع وحن
 درفملا لي وآت ىف هتلص عم وهو نا ةلص هنا ىلع ةلج- هلعاف عم وهو هلعاذ

 ىا ىسع ىلع فوطعم ( داك و ب هلوقو ىسع لعاذ هلا ىلع الم عوف م

 ىفوا نامزلا بلاغىف ىا « ابلاغ داك ظ فل ربخ ىا (هربخ و داكظفل وحنو

 «جرخ دب ز داكو< ) ىسعربخ سكع ىلع (ناالب عراضمإ) لامعتسالا بلا
 لمعتسا اذلو جورالا وه ىذلاهببسم عوقو قبف جورملا بيس متو ققحن ىا

 (نوكيدقو ) ءاحرلا ىلع لدن ىتلا ةي ردصملا نا كريب هيف هلامعتسال و مزااىف

 جر نا دب ز داك لايف «نا نا عم هر اوك قذلا عراضملاوا داكربخ ىا

 34 كو ل هلوقو برقلا نعم قلطم ىف ىسعب داك هيبشتل لامعتسالا اذهو

 اضيأ برق ىنعع اه ردم اف الا مح 0 3 ىلع وا داك ىلع فوطعم

 ااا لااك) أ تاوزغلا نم تاداذا شونلا تب ركح مهلوق نم ذوخأم

 قاعتم هجولا هش (هيهجوىفر) هلوقو - برك لءف ىا وهو
 01 الب اه رانكم اهراخب نوك نيهجولاب فارملاو هيبشتلا هحسول نانم و لثملاب

 ديز برك اضيا زوجن و جر ديز بركوح هلقاىف نا عمو نامزلا بلاغ

 اهحشو ءافلا سكب «قفطوإل فوسو نزو ىلع (لهلهؤل هلوقو جرخنا
 6 بهولبقاو ) هرخآو هلواىف ةزمهلا محن اكل هلا مهب (ذخاو)

 أدتبم عفرلاب (اهرابخاو ل ماللا سكب (قلعو لعجوإل درلثم ءابلا ديدشتب
 1 ا عراضللا لعفلا ) هلوقو قلع ىلا لهلهنم لكرابخا ىا

 داكل ثم نوكي نا ىعبنيف كلذكن اكاذاو براق ىعم وهف لهله اماو داك

 هنكل بركىف ناك اي ليلقلا ىف ناب و ابلاغ نا الب هلامعتسا ىف ىنعا نيهجولا ىف

 لاعفالاب قملاذ ةغلابلل لهله ناك ب راق ىنعم لهلهو برق ىنعم برك ناكل

 وحن ناب هنوك زحجن ملو نا الب هزبخ نوكموزاو مكملا ىف عرش ىنعمب ىتلا
 ىلاعت هلوق وحن لضالاىف عرش ىنعم وهف قفط اماو جرح نا ديز لهله

 ذخا لاق ىئب هلصاىف لمعت اضيا عرش ىنعم ذخا اماو * نافص# اًمفطو *

 دجوا لابقنانجوا ىن :ءع اشثا اماو عرشب دز ذخا وح عرش ىا لعفلا ىف

 تك يهاماو قايد لذا لاَقب لابقالا نم وهف لبقا اماو رادلا نس دز
 * هن ىغا موللاب تنم ىناك ملف * ىوهلا ةعاطىفيلقلا مولا تببه + ىاشلا

 ىأ دحوأ نع لعج اماو اب ىغ هلا_يعتسإ ناكف مولا تع رش دارملا ناف

 (قلخ) ١

1 

/ 
, 
1 

١ 
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 | ىلع ) صقانلا لمفلا كلذ ىا ( لدي ) صقان لعف ىا (آم ) نيعسقلا نم

 | لاملا نامز ىف عوقولا نم هربخ لاك هير ة ديش ىنعم ىا ( برقلا ىنعم

 ( هز داك ىف م اموز# وا جج رحت نا ديز ىسسع ىف م اًوج رم ناك 0

 ناك نا هناف ع نا ديز قفط ىف مك هيف اعورشم وا جري نا

 ىسع هيف لمعتسي وج م وهف لومأم هنكلو ققحم ريغ جورمللا بيس

 هيف لمعتسإ مورست جورمحلا وه ىذلا ببسملا نود اتم ببسلا ناكناو

 لمعتس) عورشم وهف جورحلاا ىف اعورششم ببسلا ققحت دعب ناكناو داك

 لمف وهو ( ىمو ) ديز جرخ لاش جورخلا مت ناو ذخاو قفط هيف
 هناىلع بصنلاب ( ةبراقملا لاعفا ) هلوقو ام ىلا عجار هلعاف بئانو لوهحت

 ةبراقملا ىعم ىلع لدن ىذلا صقانلا لعفلا تلذ ىع-ن ىا ىعمنا ناث' لوعفم

 ةبراقملا ىلع اهتلالدب لوالا مسقلا نع اهزاشمال اهم تيع“ امئاو ةبراقملا لاعفاب

 اهرابخاو صفان لعف نوكيال هلوقف ( آمراضم العفالا اهرابخانوكيالو )
 المفالا هلوقف ائيشاهرابخا نوكيال ىا فوذحم هربخو هسا هنا ىلع عوفر

 ءانثنسالا ىنعم ناف نوكيال هلوقل ربخ هلا ىلع بوصنم غرفم ىثتسم اعراضم

 نوكي ناوهو اذوذحم هنم ىثلسملاو بجوم ريغ عالكلا ناك اذاوهو عرفملا

 هلاغتشا بيسي اغرافوالا دعب ركذي ىذلا لومملاب الوغشم لماعلا لصا

 زوال هلا ىنعي فوذحلا وه نوكيال ربخ لصا ناف ىلصالا هلومحم نع
 امراضم نوكي نا بجي لب ايضام العف الو امسا مسقلا !ذه رابخا نوكي نا

 نا بجو لاحلا نامز نم لابقتسالا نامز برق ةلالدل اهعض و ناكامل هلال

 هلاثمىا ( ىسع وحن ) لاحلاو لابقتسالا نامز ىلع الاد العف اهربخ نوكي
 عراضللا لعفلا ) ىسعربخىا ( هربخو ) هلوش هصاوخ كذ م يمول

 ىا ةيهكحلا ةبسنل هيف لوعفم هنا ىلع بوصنم (ابلاؤ ) هلوقو ( نأ عل
 جرخ نا ديز ىسعوحن ) لامعتسالا بلاغ ىفوا نامزلا ىلاخ ف تا

 امتاو لامعتسالا بلاءريغ اذهو 0 امداكب هلاهيبشت ( نا فذح دقو

 ناكرمسا ديز نوكي ذئنيفخل ناك ىنعم نعكتن ىسع ناف ناب ىبدع ربخ لمعت

 ١ ردن الا يز ىلع هلج حصن ةيرملا نأ نع ادرحم جر هربخ ناكولو

 ربما بناج ىف وا جرخ نا ديز لاح ىسع ىا مسالا بناج ىف اما فاضملا
 جرح نا ام اك ديز لاح جرب ليق هن اكف جرح نا اذ ديز ىسع ىأ

 الوم نوكي ناب الا لمحت ال نيريدقتلا ىلعو جرخ نا اذ اًساكديز ىسعوا ||



 ١ فل
 ىلاعل هلوق ىف اك هدعب روك ذه بوصنم ىلا افاضمريخ دعب اريخوا نئملا ىف

 راض ىا املا كنز ذ لكو) ىوس رشب لثم راص ىا * ابوس ارشب اهل لثهف

 عرمشن مثال داءا ريما راما اريما ديز لدعهلوق لثم ىا(كلذريغو الماكأملاو

 ىاريملا عجج ةزمها مح اه رابخا ميدقت زوحيو) لاقف اهتلثسم ناي ىف
 لاعفالا كلت سفن ىلع ىا (اهسفنا ىلع ةصقانلا لاعفالا رابخا ميدقت زوجي

 بوصنملا لومحملا ثحىف رهفيف اهثامسأ ىلع اهرابخا دقت زاوج اما و اهتاوذ و

 ميدقت زوجي هيلع أدّبملا ربخ ميدقت زوجي اكو أدتبملاربخ سماك هرماو هلوق نم

 ةلوصومامو اهرابخا ىف ريعذكلا نم ءانثتسا (امالا ) هلوق و هعسأ ىلع ناكب ابر بخ
 هلوقو اصقان العف وا ىذلا صقانلا لعفلا الا ىا لعفلا نع ةرابع ةفوصوموا

 ةلخلاو رخؤم أدتبمام ظفل ىا (امإ و مدقم ربخ رقتسم فرظ (هلوا ىف)

 ىنثتسم هلا ىلع الحم بوصنم هتفص عموا هتلص عمامو هتلصوا ام ةفص ةيع“الا

 لك رابخا مدقت زوح ”هناىنعي ةصقانلا لاعفالاىلا عجارلا ريهصلا ن 1

 ظفل لعقلا كلذ لوا يف عقو اصقان العفوا ىذلا صقانلا لعفلا الا لاعفالا

 زوجنالىا روكذملا ركل ليصفت زوجي الف) هلوقو مادامو لازام وحن ام
 اسلاح سلجا و رويال اذكو اهيللع ريمللا دقت 6 ديز لازام امئاق وحن )
 لطم اهيلع مدق ناف ةرادصلا ىضتقت ةيفاث تناك ناام ناف دز مادام

 هيلع هم دقت زوحال ردصملا لومجم نالف دي ردصم تناك ناو ةرادصلا

 مكملا اذكو ىا فوذحم هؤدتبمو مدقم ربخ رقتسم فرظ ؛ اذكيو )هلوقو

 6 ام ) و لوهجم لعف « لدب نا ) هلوقو اهرابخا مدقت زاوج مدع وهو

 عدت زوال ىا هتفص 6 ةيفانلا ) و لدم قلعتم ( ناب ) هلوقو هلعاف بئان

 ةرادصلل ةيفانلا للا ءاضنقال ةيفانلا نا ةماكب ام ظفل لد. نا اضيا املع اهرابخا

 اما مالكللا ردقت ةردقملا اما ىلع فوطءماماو هلوقف 6 لدن نا نر نأ اها هز ايضا

 ( زوق نلو ]ب') ام لدب نا اهمكح اماو انركذ اهكف ناب لدب نا اهيكخ
 (دز) لازب نالوا لزي ام اذكو ( لز, مل اًماق وحن ) اهيلع اهريخ م دقت ىا

 هءامهجا يمال لعفلا نم ءزللاك امن وكلف انورب اهليدبت نيح اهمدقت زاوج اما

 ءاضتقا نع الزعنا كلل ذلف هيلع ادئاز ىفن ىف رح امن وك نع احرخ امن أكف
 نا 35 اقل لع لإ لس ترس لع اهلك كك ىاباو ةرادضلا
 مث * هيلع همم دقت عنمب ال نل تلل ذكو هبلع هلوخدم لوهعم 0 عنمب ال فوس

 ىا 6 ىناثلا مسقلاو ) لاقف ةصقانلا لاعفالا نم ىتاثلا مسقلا ناب ىف عرش

 (نم)
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 اهدحا نيعون تناكامل ةصقانلا لاعفالا نا مث + ناجتمالا نع حراشلا هلقن ذك
 ةيفانام ظفلاهل وا ىفام ىهو تاك ىباثلاو امنع تادردملا ىهو طئاسل |

 اه 3 ءاتلا محب "الخ هايل الما (لازامو 1 ىناثلا |
 عا ءايلاب ليق و ةزمهلاب و اهرسسكب وءاتلا مخ# الهعتسم *ىتفام نوك لاح ىا |

 لثم نينو لاب ضام لعف وهو (ىنو امو )لاعفالاباب نم وهو (*ىتفاامو |

 ىئعمب ميرلا نم ميري مار نمءارلاب (مارامو) هنع لاوزلا مدع بجوب ”ىمْنَع |
 ا نم لاما ا ْ

 ا هنع ليملا 0 ع لعف نع فعضلا ىئنل اه نوكل 2"

 ىلعاضيا فوطعم (مادامو) هلوقو هنيعب لازام يعم وهو لاوزلا مدع

 ةينيقوتلا ةيردصملل لب ينال سيل هيفامظفل نكل اضيا تاب واملا نم وهو هلبقأه
 نم ردص لعفل تقو نييعتل ىن ءب اهع“ال اهريخ تون ةدم ما تيقوتل وهو

 0 تقو ىف سولملاب ما وهو اسلاج ديز مادام سلجاوحت رخالا

 ىلع اضيا فوطعم (سيلو) هلوقو سلاج ديز ةلجج نوعتم وهو ديز
 غرفاملو + هيوبيس دنع اًتلطموا روهجبادنع الاح ةلجبا نوعضم اهبل هلبقأم
 لاعفالا ركذ ىف عرش ةحارصلاب اصقان ن وكت ىلا ةصقانلا لالا را

 هلوقو انك لعفلا ٠ نعت دوو) لاقف صقانلا لعفلا ىنعم نوكس ىتلا هماثلا

 «ريصيف ) هلوق نعضتيل هب لوعفم هنا ىلع اريدقت بوصنم (راص ىتعمإل
 رزئضت بيسب ماتلا لعفلا كلذ ريصيىا ةيببس ءافلاو نمَحنِي ىلع فوطعم

 نعضتي لاق اماو ةصقانلا عون ىلا ةماثلا عون نم لقتفي ىا (اصقان ) رابص تعم |

 هلالد نع اهتيلكب لقتني مل لاعفالا هذه نال راص ىنعمب نوكيدقو لش ملو |

 متوحن ) راص ىئعم ىلع لدن . ىبصاللا اهانعم ىلع هتلالد دعب لب ىلصالا اهانعم

 رهف نكلو ماقلا ىئعمب لعف مت هلونق (ةمان ةرمشع راص ىا ةرمشع اذهب ةعستلا
 ىذلاد>ا ولاب ةرشعلا ىلا دعستلا نم ددعلا لاَعتا دوضتملا نا ريبعتلا اذه نه

 كلذ ناكاملو + ةرشع اهتروريصب رابخالا نهضت اهتيماع 0

 الاح ىلصالا اهانعم نوكيو الصا لعج رابخالا نم ادوصقم ىئعكلا عملا

 روكذملا لاثملا فاك َةفص وا + الدعو اقدص كيران تير ىلا عت 7 ظ
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 هنل الد بسحت ىا ( نيعسق ىلع ) صقانلا لعفلا ىا ( وهو )ل لاق نيعسق ىلا
 لد.ال )ف صقان لعف ىا ( ام لوالامسقل معلا رث هيلع هتلالد مدعو ةيراقملا قغن لع

 اذه ىا ليصفتلا ءافلا ( وهف هلوقو ه.دارملا ءىحسو 6 ةبراقملا ىنعم ىلع

 لامعتسالا ىف عئاش ىا برعملا ىف هديق اذكةرمهلاب ( عئاتلا )وه هنم مسقلا

 قالطا نم ل نهذلا ىلا ردابت, ىذلا عئاشلا ىا عئاشلا ةفص «رداستملا) هلوقو

 ايمدع هموهفم نوك عم مسقلا اذه ميدقت هجورعشي اذهو 6 صقانلا لعفلا

 تودثل عوضوم اما وهو اهيلا ةعجار اهلكو بابلاىف لصالا وهو « ناكوحن )

 هنع كفنال هل لضفلا تو.مدنعادنز نافذ الضان ديز ناك وحن امتاد هعسال هريخ

 .هنم لاز ىارقتفاف انيغ ديز ناك وحن اعطقنم هل هتوشل عوضوموا نامز ىف

 ماودلإ ال لاقت: الل وهو © راصو رث رقفلا هدعب هل ضرعو هل تياثلا ءانغلا

 لهملا'ةفص نم لقتنا ىا املاء دز راص وحن ةفص ىلا ةْفص نماما لاقتنالا

 امهم دق انزخ نيطلا راص وحن ىرخا ةقيقح ىلا ةَقيقح نموا علا ةفص ىلا

 6 لآاذكو )) هلوشب عرفلا نيبو لصالا نيب قرف مث نيطيسب نيلصا.ام وكلا

 ةوادعلا نا * هل وقك (لاح“اولاحوعجرو)) عجر ىنعع لوالانم فل !الادع

 (ءاجو) * اريصب دئراف * ىلاعتهل وق لثم ©« دئراو لوحتو رث* ةدوم ليست

 ىلا عجار ثتنؤملا ريعضلا نك ساو 6 نك اذاد_قو )ل ناك ىنعمب ناك اذا

 بوصنم رقتسم فرظ:( راص عمي )و هلوقو دعق ىلا لا نم تاروك ذملا

 رورجمو ظفللا هبدا م6 ىحضا و ىبمماو محصاو الدل وق و نكربخ هنا ىلع الحم
 « تابولظو رث هلوق اذكو ناك ىلعوا راص ىلع اما فوطعم هنا ىلع الحم

 لاعفالا هذهداوماهيلع تلدىتلا تاقوالابةلا نوم ناّرقال ةسخلاهذهو

 ىحضا وءاسملا تقو ىلع ىسماو حابصلا تو ىلع هتدام لد حصانا الثم

 انلقاذ ات وتببلا تقو ىلع تابو لالظلا تقو ىلع لظو ىحخضلا تو ىلع

 ديز ناك هانعم نوكي امئاق لظو امئاق ىحخاو امتاق ىسماو امتاق دز مجدا

 هتلالد ريغ نم راص ىنعمي تاروكذملا نوكتدقو هيقاب اذكو حابصلا تو امئاق

 1 اههالك هليقام ىلع اضنا فوطعم ( دايما ورث هلوقو تاقوالا ىلع

 ىنععوهو (ادغو) عجر هانعف ديز داعوا هرفس نم دز رم لاق >3

 تقوىف ىثم ىنعمب (حارو)ل لاوزلا ىلاراهنلا لواوهو ةادغلا تقو ىف ىثم
 ةمان نوكتنا ةعبرالا هذه ىف بلاغلاو ليللا ىلا لاوزلا دعبام وهو حاورلا
 تاتللا نمدعي رالا ةذه نوكت ذئب راص نعم نك اذا الا ةصقان نوكتالو

 (اذك )
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 ( جلو ) هلوقو هيلا دنسملاو دنسملا دوجول مالا توكسلل اديفم

 ىلا ىا ( هريغ ىلا ) اجاتحم لعفلا نكي ملو ىاءمت هلوق ىلع فوطعُم

 ىعما ىا طرمشلا ءا | ءازج وهو ( ىمبسإ ان ةمانلا ةدئاغلا هتدافا ىف عوفرأاريغ

 هنا ىلع عوفرم ( هعوفرمو ) هلوقو ( امانالعف ) حالطصالا ىف لعفلا ثالذ
 ّريشسملا ريعضلا ىلع فطعلا رح ملناو هناذ ىعحي ىفزيتسملا ريمكلا ىلع فوطعم

 عوف رم ىعحيو ىا امهندب لصفلا دوجول انهه زاج نكل لصفنملاب ديك أتريغب
 ىلع اما فوطعم عفرلاب ( هبوصنمو ) هلوقو ( العاف ) مانلا لعفلا كلذ
 6 ايدعتمناكنا) هلوقو نكتسملاريضلاوهو ديعبلا ىلعواعوف موهو بيرقلا

 العاف هلوق ىلع فوطعم ( الوعفم ال هلوقو فوذحم هؤازجؤ ةيط ريش ةلهج
 ىا الوعفم هبوصنم ىمعاي دعتم لعفلا ناكن ا العاف هعوفرمل ةيعشلا دعب ىأ

 لعفال ةلثمالا كرت نع راذتعا ( ةقاسلا لاعفالاك ) هلوقو احرص هنالوعفم
 " دحاو لو عفم ىلا هت دعت بدهن ىلع ةمزال وا ةيدعتم تقبس ىلا لامفالا نالماتلا

 طرشلعف ( جاتحاناو ) هلوقو اهل لشقلا نع نغتسم ةمات لاعفا اهلكش ازوا

 هلوقو جاتحاب قلعتم (بوصنم لوم ىلإ هلوقو لعفلا ىلا عجار هنح هلعافو
 طرشلا ةلج-و ةمازج ةلج لعفلا ىلا عجارلا زيةسملا هلعاف بنان عم ( ىمعب

 العف إل هلوقو مت ناف ةلوج ىلع ةفوطعم اهل لحم ال ةيطرش ةلجج اهئازج عم
 اضيارتتسملا ىلع فوطعم ( هعوفرمو )ل هلوق و ىع-ال ناث لوغفم (اسصقان

 ىلا عجار هلو هعوفرم ىنريعضلا و اصقان العف ىلع فوطعم ( هلامسأ ) هلوقو
 ريتسملا ىلعوا هعوف ىم ىلع فوطعم ( هبوصنمو )) هلوقو صقانلا لعفلا

 مناو ىا اصقان العف ىلع وا امسأ هلوق ىلع فوطعم ( هل اربخ إل هلوقو سماك
 هن اصقنل ةمان ةدياف هتدافا مدعل بوصنم ل ومعم ىلا جباتحالب هعوفرم لعفلا متي

 امها هعوفرم ىع-او اصقان العف لعفلا كلذ ىع- هال ولدملا ثدحلا ةدافا ىف

 ان دح نا ديف ديز ناك انلقاذإ هناق هلاربخ هبوصنم ىع““و صقانلا لعفلا تالذل

 مت ذئنيخل امث اقانل ومبالا ثدملا كلذ نيعي مل نكل ديز ىلا دنسا ثادحالا نه

 لاعفالا صئاصخ نم ةصاخ ركذ مث ديز ىلا دنسا مايقلا نا دافاهنال مالكلا

 (ريدلاو أدّتبملا ىلعالا ١ صقانلا لعفلا كلذىا ( لخدالو ) هلوشب ةصقانلا

 ريدا و أدّدبملا نم لاح هنا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ ( لصالا ىف )هلوقو
 | ةصقانلا لاعفالا مسق مث هل اربخو امس امهثوكدعبال لصالا ىف كالذك نياك ىا
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 امهدحا نوكى تلع تاب ىف قاشلاو لوألا لاوعفملا مكح 16

 ةركو ةشرقنو دب امهدحا فذحوا امه©ذح زاوج مدع ىفو رخ الا نيع

 امهيلع نا لوخد زاوح ىو ةليرق ف اهيا اقول ةلقو وف

 اديز نا تلع لوس نا زاج اي لضاف ارمع نا ادبز تلعأ لاس نا زوحيف

 اف اهقنع ترخاتوا امه تلسوت اذا: ءانلالا زاوح قو لضاف

 اك لضاف ورعا اديز تلعا لوقب نا زوحيف ام«#ءلا ةيسنلاب قيلعتلا زاوج

 فنصملا نيب الو 6 الضاف اركب ارمع ديز ٍلعا وحن ) لضاف ديزا تلع زاج

 ىلا هتدعت بسحن ىدعتملا ماسقا نيبو ىّعتملاو مزاللا ىلا لعفلا ماسقنا

 الف لعفال مزال اهضعب لعفلا تالومحم نا ركذي نا دارا ةثلثلا بو رضلا

 لعفلا ضعب نا اضياو مزال ريغ اهضعبو ةنم ءزك هنوكل هنع لعفلا كفن

 ىضتم هضعب و بوصنملا لوما ىضتش الو طقف عوفرملا لوما ىضتقي

 ةفطاع اماو اضيا ةيئادتا عا ةلجو ةّيئادتب اما رثف 6 لعامت ) لاقف امهلك
 لعفلل نا زغأ مش 2 نيعون ىلع لعفلانا عا لاق هناكف ردقم ىلع عا فعل

 هلوقق 6 لعف لكل دال هنا) وهو لوالا ماسقنالا نع خارتم رخآ امانسقنا
 ناذ ديال ةلج هريخو رمل ناشلا ريعك هععأو 5 لعل 0 محلب نا

 ةفاضم ريغ ةركن هنوكل الحم بوصنمو مح#لا ىلع ىنبم ديو سنملا ىفنلال

 مسالا و ربخ دعب ربخ 6 عوف منم )) هلوقو هربخ رعتسم فرظ لعف لكلو

 نا مساو ناربخهربخ عم وهو الربخ اهنا ىلع الحم ةعوفرم ةلجج ربلا عم
 دب رعا هل وقل لوعفم درفملا ند هتلص عم وهو نا ةلص هريخ 0

 لعفاما هناوهو رخآام اسقنا هلنا نيعون'ىلا لعفلا ماسقنا تلع امدعب معا

 قارفال هنا وهو رخآ نوع علا ىلع فقوتي اذهو صقان لعف اماو ما

 لعفلا ّناذ امسأوا ناك العاف عوفرم نم لاعفالا نم لعف لكل دوجوم

 نيعملا نامزلا قاشثلاو : ثدحلا اهدحا + ناعم ةثلث ىلع لدن جالطصالا
 "انام انوه وا اركاذم ام لغات ىلا ةسنلا ثلاثلاو اليقتسموا الاخوا ابضام

 ةاقةسم نيلوالا ىلع هتلالدف اعج-وا ةشوا ادرفم اماكتنموا ابطاخموا

 جياتحا فرملا نا امكف فرولاكةلقتسم ريغف ثلاثلا ىلع هتلالد اماو مسالاك
 ةبسل ىلع دبل دق جاتح لعفلا كلذكو ةميص مض ىلا هانعم ىلع هتلالدىف

 آمالك )) هلوقو هعوف رع ىا هن ) لعفلاىا 6 متنآف) لاقف همسي نا
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 ١ لوخدلادرحمىف)هلوش هرك ذ امن ةبسانمىلا احانحم *ىشب «ىث قاما ناكأملو
 ١ أدتبملا ىلع لوخدلااهصاوخ ناكامل بؤلقلا لاعفا نا ىنعي ( ربما و أدّبملا ىلع

 رول لاعفا نم نكت ملناو لامفالا هذه ثالذك ةيل وعفملا ىلع امهمصن ورمللاو

 هرك ذام امنايثوريملااو أدّنبملا ىلع لوخدلا درج امه دحا نيئيشب اهم ةقملم اهنيك

 مدع ىف ىا (فذحو | اعم )اها وعفم فذح ىا (امهةذح زوج مدعىفو) هلوش

 (اهءامثدحا فذح)) ةلق ىفو ىا ( ةلقو ةنيرق الب طقف امثدحا ) فذح زاوج

 هذه صتخم ريغ اهنوكل ةنبرقلاب امهثذح ةرثكل ضرعت. ملامتاو ةنيرقلاب ىأ
 | فذح كي ةنئيرق تدج واذا لاعفالا نملعف لكلب بولقلا لاعفالابالو لاعفالا

 ( لعجو))ءايلا دب دّنب ( ريصوحن ) قاحلالل اهجو هنوك ىف هل لخدمال ذنبك اهلوعفم

 دابع مهنيذلا دكئالل | ىلغج وش لاطتدل رهو لطال فام ىنعم ناكاذا

 فالح + اروثنم ءابه هانلعخ + ىلاعت هل وةكريص ىنعم ناكوا * اانا نجحرلا

 ريص وا لعج ىلع فوطعم كرث ظفلو ىا 6 كرتو ١قلخ ىنعع ناك اذاام

 وحن ( ذختاو ) + ضعب ىف جومي ذئمون مهضعب انكرتو + ىلاعت هلوق وحن
 دجو ىئعممب ناك اذا ىفلا لعف اذكو * اليلخ مهارا هللاذحاو* ىلاعت هلوق

 لطابلا داقتعالا ىنعمب ناك اذا دع اذكو + ايمو ايذك اهلوق ىئئلاو + هلودك

 اذكو ىرا لوهجم ةزم#لا مضب ىرا ظفل اذكو اريقف هدعا تنك هلوق وحن

 ىا (ثلاثلاو) ابهاذ ادنز لوقتا وحن ماهفتسالا دعب عقو اذا لاق ظفل

 عا وحن ) هلاثم ( ليعافم َهثلث ىلا دعم ىدتعملا نم .ثلاثلا برضلاو

 الصضاف اركب اربع ديز عا وحن (ىراوإل لاعفالا باب نم ضام لعف وهو
 لاعفالا ىا (هذهف)) اضيا ٍلعا ىنعم وهو الضاف اركب ارمع ديز ىرا وحنو

 ناث أدتبم ( اهلوعفم ) هلوقو أدتبم هذه هلوقف ليعافم ةثلث ىلا ةيدعتملا
 هربخ ( تيطعا باب لوهفم لواك ) هلوقو هتفص عفرلاب (لوآلا) هلوقو
 مكح لثم لوالا اهلوعفم مكح نا ىنعي لوالا ربخ هربخ عم ىتاثلا ءادتبملاو

 راصتقالا زاوج ىفو ىتاشلل انيابم هنوك ىف تيطعا بابل لوآلا لوعفملا

 ءانغتسالا فو ادنز تيطعا لاق نا زوجي اماديز تلعأ لاّمب نا زوحف هيلع

 ىفو امهرد اديز تيطعا زوج امالضاف ارع تلعا لاشي نا زوجف هنع
 قيلعتلا بابسا نم هريغو ماهفتسالاب هيلا ةبسنلاب قيلعتلا زاوج مدع

 | (ن ناريخآلاو)) مهردد.زا تيطعا زوال م الضاف ارمعديزا نتلعا زوجي الف

 | (تلعب اب ىلوعفك ) ثلاثلا عم ىناثلا هلوعفم مكحوهو نيريخالا مكحىا |
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 بجوامناو ئحيسائ اهريغو ةروكذملا بولقلا لاعفا مب لب ءاغلالاك صاخت
 تايلكلا هذه نال امهريغو ىلا فرحو ماهفتسالا لوخد ببس لمعلا لاطبا

 تلطب لاعفالا هذهل لوعفم هنا ىلع الوهم اهدعبام ناكول و ةرادصلا ىضتقت

 الوعفم نوكي ناب لعفلا بناح ىعورف نابنادلا ىعور كلذلف اهل ةرادصلا

 اهلبقاع اعطقنم اهدعبام نوكي ناب ةروكذملا تاملكلا بناج ىىورو ىئعملا ىف

 كازا ةزمهلاو لعق 000 هل وقف 14 0 ما 00 كزا ل 0 03 مهفاذ

 ماو هريخ رهمسم فرظ كدنعو ال هنأ ىلع اطفل عوق مم ديزَو ةيماهفتسا

 لوعفم هنا ىلع لح ا ةيوصنم ةيعمالا ةلاو دز ىلع فوطعم ورعو ةفطاع

 لان |دهو ( قلطنم ديزام تباآرو ) ماهفتسالاهماكب قيلعتلالاثمااذهو تلع

 كزو ةيفانامو قهلع نعم بوأقلا لاعقأ نم لعق تا ىئلا قيلحد قيلعتلل

 ل وعفم 3 ىلع لحلا هيوصخم ةيعما ةلج هريح 200 هرج قلطنمو ادم

 ةروسكملا نابو قلطنم درزا تدجو وحن ءادتالا مالب قيلعتلا لاثمو تيأر

 قيلعتلا عيو ىا لاعفالا هذه هلوق ىلع فوطعم نصنلاب ( لعق لكو ) ةلوقو

 كلا نموهو «تككشوحن) لاعفالا هذه ريغ ىا 6 اهريغ ىلقإ لعف لك

 نكل باقلا هل كشلاو همدعو ع وقولا نم نيفرطلا مجرت مدع وه ىذلا

 له تيسنو< 6 تيسنو)إ منام ددزا تككش وحن ةفباسلا لاعفالاكسيلوه

  بوصنم (لعذ لكو )هلوقو كسولج نا تنيدت وحن «تنيدتوإ) رضاح دز

 00 12( تلاسول لهات كرام تيحما و( تزضما رح لعلا)) لعفلا

 ( 1010 اللا لاقفا ني اوكي ل ناو لا ؤتبلاو ناحمالا نان رضا وه

 لاقفابب ةقململا لاعفالاب ىهعتلان يب مث ةلهلا نوعضمم لعلا امج بلطي نالعف

 وهو 6 سما قلاودلا لاعفا رز زعل هب بلطي ىذلا لعفلا نم ع (هنمور

 (/ نشخ ما نيلوهات سلو 6 تسلك )قوذلاو مثلاو عملاو رصبلاو سللا

 ناك املاهنكل بلقلاب نوكت ىتلا لاعفالا نم نكي ملناو لاهفالا هذه نم الك نا
 (ثلاثلامسقلاو )) قيلعتلا مكح ىف علا هب بلطيام ةلرتم تلزت اعلا اهتم بولطملا

 (بولقلالاءفاب ةقحلم لاعفا )نيلوعفملا ىلا ىدعتملا لعفلا ماسقا نم ثلاثل ارمسقلا ىا

 (ناكالو)
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 > هلوعفم اماو لوا لوعفموا هبوبيس بهذم ىلع نيلوعفملا ماقم مئاقو تلم |
 | لاعفالا لع لاطبا ىف احلل ناكامل هنامم + شفخالا بهذم ىلع فوذحت ىتاثلا |

 | ريغ غةروك ذملا صئاصخللاهلاخم ريبعتلا كلذ ناكو قيلعتلا ريبعتوهو ْرْخآآ ريبعت ظ

 أ ناكناواولانا مث (قيلعتلا اماو) لاقف اماب ةرّدصملا ةيعسالا ةلخجا ىلا هترابع ظ
 | لملاطبا لاق هناكف مسق و لاجحا ريدقت ىلا جاتحا ليصفتلل اما ناكو فطعلل |

 ميف قيلعتلا اماو بولقلا لاعفاب صخف ءاغلالا اما قيلعت اماو ءاغلا اما لاعفالا |
 عيف ىت الا هلوق هربخو أدتبم قيلعتلا هلوقف اماىلع اما فطعل واولا نوكيف .

 ىلع فوطعم رجلاب (ىنلا وا) و قيلعتلاب قلعتم ( ماهفتسالا ةمأكبإ) هلوقف
 ديعبلا ىلع وا ني رقلا ىلع فوطعم (ادتبالا مالو ١١ ىننلا ةماكب ىا ماهفتسالا

 هلوقو اضنا فوطعم 00 ك ناوأ]) مسقلا مالا ىا (مسقلاوا)

 فاضمو ةروسكلل هيف لوعفم هنا ىلع الحم بوصنم ناهز فرظ ( لخداذا)

 هنا ىلع عوفرم (ءادتالا مال) ةروسكملاربخىف ىا (اهربخ ىف لخد ةلجج ىلا
 ديقموهلباهلبق تاروكذملاكهقالطا ىلع سيل نا ةملكب قيلعتلا ىا لخد لعاف
 لوخدب ةروسكملا دبق اماو ةروسكملا كلتريخ ىف ءادتالا مال لوخد تقوب

 هلال وعفم ذئنيح نوكتف ةحوتفم نوكت هيف ماللا لخدي ملاذا هناذ اهربخىف ماللا
 حالطص الاف ص وصخم لاطباهناب قيلعتلا ريسفت دارامت + تف او ىنعمو اظفل

 فطع عفرلاب لاطباو روه#:ا دنعريسفت فرح ىاو ( لمعلا لاطبا ىاإل لاقف

 «بوج ول !ليبس ىلع ) لعفلا لمع ىا لمملا لاطبا قيلعتلا نا ىنعي قيلعتلل ناب
 لمعلا ىلا لاطب الا ةفاضا نيب ةبسنلا نع ريم ( اظفل ا هل وق و لاطباب قلعتم وهو

 رباح لمعلا لاطبا نا امثدحا نيهجوب قيلعتلا و ءاغلالا نيب قرفلا نا لصاخلاو

 لاطبالا نا ىتاثلاو َهَنبلا قيلعتلا ف بجاوو بحب دقو بلغالا ىف ءاغلالا ىف

 قيلعتلا دعب امنذ ىنعمال اظفل لاطإا قيلعتلا ىفو سر ايزل ءاغلالا ف
 فرعلا ىف و رخ سما ىلا ما قلعت غال لصا ىف قيلعتل اواضناىءملا ىناهل نالوعفم

 زوي ال ةدوقفم اهجوز نوكل نكل دوقفم ج وز تاذ ةأرما ىلع قلل

 لوالا مكملا ىلا رظنلابف قاوسالا ىلا اهجورخ زون و رخآ اجوز اهجوا
 ةقلعمة أما ةأرملا هذهلثم لاقيف جوز تاذب تسيل ىناثلا ىلاو جوز تاذا

 اهريثأت ىلا رظنلاب ةلمام تاملكلاه ذب ةَقلعم اهمنوك دنع لاعفالا هذه كلذكو'

 | اماهلوقل ربخ (ميفإل هلوقو ظفللا ىف اهريثأت مدع ىلا رظنلاب ةلماءريغو ىئعملا ف
 | سيلهنا ىنعي مي لوعفم (لاعفالا هذهال هلوقو هيلا عجار هتحت هلعانو قلع
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 اماو مالكلا رخآ ىف ةيضارتعالا عوقو زّوجن نم بهذم ىلع نوكي ةيضارتعا

 اضي# اهلامعا زوج و ديف ائيتسا نوكت ذئيخ هزّوجن مل نم بهذم ىلع

 نوكل نيتروصلاىف ءاغلالا زاوج اماو ءاغلالا نم ىلوا وهو نيتروشلاىف

 لاعفالا هذهو اريخو أدّيبم امهنوكل لصالا ىف ةلقتسم ةلج نيلومعملا

 لمعلا ىف اهفعضل اببس ناك ىنعملا ءافخو اهانعم تيفخ الق الاعفا اهنوكل

 زاوجاماوهلاعا لاطبا زوج لقتسملا ىوقلا لومعملاف ففيعضلا لعفلا لاععاو

 نيلومعملا لالقتسا لاطبا ىلع ارداق ادعتسمو ةلجلبا ىف العف هنوكلف لاعالا

 اًضيا اهصئاصخ نمو ىا 6 اهنمو ) لاقفاهل ىرخآ ةصاخ ناب ىف عرش مث

 عوفرم (اهلعاف ) هلوقو ( نوكينآ ) ةلج ىلا فاضم (زاوج ل هلوقو
 بوصنم «نيريعدإ هلوقو هيلع ىوطعم اهلوعفموإل نوكي مسا هنا ىلع
 دمحم ةينثت (ىدحصمل هلوقو هتفص (نيلصتمإل هلوقو نوكي ربخ هنا ىلع ءايلاب
 اضيا نب ريعكلل ةص دعب ةفص هلا ىلع 6 ىنعملا) ىلآ فاضم و ءايلاب بوصنم

 نوك لاعفالا نم اهريغىف دجو.ال ثّيحن بولقلا لاعفا صئاصخ نمو ىا

 امئاق ىنلع وحن نيّثاخوا نيبطاخم وا نيملكتم نيلصتم ن.ريعض اهلوعفمو اهلعاف

 لوالا هلوعفمو ةموعضلا ءاتلاوهو راكتملا ريع اهلعاف نوكيف ماكتملا ةغيصب
 ءاسامتاقهنلعو اماق كتلع وحن ثاذكو .ىناثلا هلوعفم امماقو اًضيا ملكتملا ريعض

 ىنتابرعض لوس نا زوجي الو لاعفالا رئاس ىف اذه زوجي الو ةحوتفملا بطاخنلا

 لعف«لج- ول اضيا اهلكشم اريعض هلوعفمو ءاتلا مضب اماكتم هلعاف نوكي ناب

 هلوقو لج لعاف تئانوهو لادلا مضب مدع لعف ىا «مدعرل هلوقو لوهجت

 قلعتم (زاوملا اذهىنإل هلوقو مدع ىلع فوطعم اضيا فاقلا مضب (دقفو))

 قلعتم وهو دجو لمف ىلع ىا عدجو ىلع هلوقو هل هيف لوعفمو لمح

 .نوكاآاوج ىف دجو ىلع نالو#ت دقق لعفو مدع لعف نأ ىنعي لمحت اضيا
 لج لببق نك دو ىلع مدع لج اماو نيد“ نءريعذ امهل وعفمو امهلعاف

 . ىلعريظنلا لج لببق نم دعف لجو دجو ضمن مدع نال ضيعنلا ىلع ضيقنلا

 ىا ماهنمورف ىنتدجو لاش ا" ىئنتدعفو ىنتمدع وحن دجو ىنعم دقف ناذ ريظنلا

 ىا (ابيلوعنم ىلع ) ةحوتتللا ىا(نا لوخد زاوج اضيا اهصئاصخ نمو
 اديزو لعافو لعف تلعف 6مئأق اديز نا تلعو محتل بولقلا لاعفا ىلوعفم ىلع
 ةيعما ةلجب ريملا عم مسالاو هربخ هنا ىلع عوف مم متاقو نا مسا هنا ىلع بوصنم

 لوعفم هنا ىلع الحم بوصنم درفملا ليوأتىف اهتلص عم ناو نا ةلص اهل لحمال
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 . لزئاذاالا زوجين الف مودعملاكوهف ةنرقالب فذح نا اماو هقلعت نكمف روك ذملاك

 بش ن راغتم اناكناو امحال اعل فدع نا اذكو تفرعاممزاللا لزم

 ةل' 27 اماقاد ز تلمع انلوةف رخآ آلا ىلا اهثدحا ةفاضا ةلزنم اهنكل موهفملا

 نود زوحال هسكعو هيلا فاضملا نود فاضملا فذحو ديز مايق ثلع

 نينملكلا نال ةنرق عم امهدحا فذح لقو رق عم امهقذح رك امناو ةشيرقلا
 ةدحاولا ةمكلاكنان'وكي بسنلا نم ةبسن امد تريتعا و نيتبكر اَثنأَك اذ
 دحا فذح اماوريثكوهو دحاو ظفل فذ هسأر, امهفذف ثالذك ناكامو

 ناب ىف عرش مث*ىناثلا لقو لوالاثكثالذلو ليلقف رخآ الارك ذو بكرملا ظفل

 ( ابصئاصخ نمو ) لاقف اهريغ ىف دجوت ال ثيحب لاعفالا هذه صئاصخ

 صئاصملااو رخؤم أدتبم (ءاغلالا زاوج) هلوقو مدقم ربخ رقتسم فرظ وهو
 لئاعفلا ىلع عمج ةليعفلا ناذف ةصاخ عمجال ةصيصخ عج لئاعف نزو ىلع

 ءاغلالاو اضيا ةصاخلا ىنعم اهنكل و صاوخ ىا لعاوف ىلع عم ةصاخللاو

 الطاب هلعج ىا اوغل اهلبع ريصت ىا ةرو ريصلل هنزمث و لاعفالا باب نم ردصم

 اهل لعج زاوج اهنم ضعبو امتاذىف ةريثكلاعفالا هذهم ةصتخملا رومالا نا ىنعي

 ىنعي ىنعمو اظفل اهلامعا زاوجو ىنعم الو اظفل اهلوم#* ىف رثؤت ال ثيح اوغل
 لاطبا هناذ قيلعتلا فال ةيلكلاب لعلمم اذاو ةيلكلاب لطب اهلبع لطب اذا

 ىلع لدب ناهز فرظ (اذا) هلوفو اظفل لاطبا لب ةيلكلاب سيل نكل اًضيا
 لبقتسملا ىلا هانعم بلش ىضاملا ىلع لخد ناو ةلبقتسملا ةئمزالا نم نامز

 هتحن تطسوت لعافو زاوجهلوتل فرظو.( تطسوت ) ةلجم ىلا فاَضُف ركز

 وهو تطسوتل فرظ 6 اهباومم* نيب ال هلوؤو لاعفالا ىلا عجار يتسم ىه

 ءايلاب رورحجم لوممم ةششن وهو اهلوممم ىلا فاضمو ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ىنعي ةفاضالل ةشتلا نون تفذحو لاعفالا ىلا عجارلا ريضلا ىلا فاضمو

 ديزوحن )ل اهل نيل وبعملا نيب اهطسوت تقويىف لاعفالا هذه لمت لاطبا زاوج نأ

 |يمصن ىضتقي و تلغل نيلوعفم اماكن او اًتلطنمو اديز ناف ( قلظنلا 1

 اهنم لك وع في ىعمو اظفا اميف هلع لاطبا زاج امهطس وىف عقو امل هنكل

 ىا تطسوت ىلع فوطعم (ترخأتوا) هلوةوردللاو ًادّبااوهو اههلصا لآ

 نيلاثملا ىف ديزف (تلع قلطنم ديز وحن )ل امتعاهرخأت تقو ىف ءاغلالا زاوج

 اعطق ةيضاربعا تلع ةلجمو كلذك هربخ قلطنمو ىونعم لماعل لومم أدّربم
 اوكف رخأتلا ة روص ىف اماو نيدوصقم ا نيب اهلوخدل طسوتلا ةروص ىف



 د ا م

 سلو دحاَولا لوعفملا برص ىلقلا لعفلا ضع ند اهثانا ةيصان هوه

 مهفلاو نافرعلا ناف ورع مالك ديز مهفو ارع ديز فرع وحن اهف الخادوه

 مسقلا اذه نم اسيل امهنكل بولقلا لاعفا نم اناكن او امهو بلقلاب الا نوكبال
 اضياو اهلاثما نع ريملاو أدّدبملا ىلعةلخاد هلو ززتحاو لوالا مسقلا نم لب

 ًادتبم امتوكل امال لوالل نبابمب سيل ىتاثلا اهل وعفم نا ىلا لوقلا اذهم راشا

 لاقف اهتلثما ىف عرش مث هتف عاكل والا مسقلا فالح جراما ىف نا د: اريخو

 000 دارلا لك اذا( تنأرو) لع وف ولقلا لاففأ:ىا (تلعوج)
 هذه اضيا بلقلا نادجو ىنعع (تدجوو) تلع ىعم اضيا ىهو بلقلا

 نظلاو لعلا نيد ك0 وهو 0-0 نيقتلل كا علل عوضوم هيلا

 لع «نقو) نظل ةثلثلا هذه (تيدحو) تلي ىا (تلخو تننظو)

 هناذ ةبهلا نم اما به نوك نع زاّريحا «بسحا ىنعم رت هلوقو عد نزو

 هذهنم هن وك لاثماماو ةجرر كندل نم انل ب هوو دحاو الا ىدعتال ذئنيح

 لاح هنا ىلع بصنلاب (فرصتم ريغ هلوقو اقلطنم ادبز به وحمذ لاعفالا

 عراضم و ضامهنم ”ىحجال ىنعي فرصتم ريغ به اظفل نول لاحت أ نه قم

 ةبهلا 3 أما ناك اذا برضه فالحو تافرصتم اهنا قاوبلا فالح اهخريغو

 فدحز و الوزإ لاقف امهلكب وا نيلوعفملا دحا فذح ةقلعتم ةلئسم ىف عرش مث
 رخ الا ركذو نيلوعفملا دحا فذح اضيا زوجال ىا (امثدحا وااعم اهمل وعفم

 مأيق الد انه زد ا فدحو 0 عش أ فدحلاب قاعتم (نودز هلوق

 لززني نابايسنمناكنااماو ادا ىم ايونم ناكن أ اذه ف وذحلا ىلع ةلاد (ةنيرقإل
 امهفذخ زوحي ذئئيك طقف لعافلا نع لعفلا رودص ه.دارب و مزاللا ةلززنم لعفلا

 | هلوقو + نواخي ال نيذلاو نولي نيذلا ىوتسي له لق * ىلاعت هلوق وحن اعم

 ةنيرق داوجو عم امه ذح ثكىا (اعم امهذحرتك ل هلوقل فرظ (ةنبرق عمو)
 هلوق هب ذكر هظ نا ىلا اقداص هعوم-* ل اًئيش عمم نم ىا لمع عمم نم وح

 ةنبرق عم (طقف امهدحا فذح لقو ىا رك هلوق ىلع فوطعم «لقو)

 عنتمم ىناثلاو ةنيرق نودوأ ةنيرش اما امثدحا فذحو امهفذح نا لصاملاو

 . عنتما اماو ليلق ىتاثلاو ريثك لوالاو امهدحا فذحوا امهثذح اما لوالاو

 ى و 9 5 لحما [كلازوه التم قلع 'ان) وق م د ىضتملا نال اههدحا نذخ وا امهثذج

 مزاتس اهنم دحاو لكو ةروص لوصحوا فيكوا ةفاضااما ا ا لوعفملاب

 وهف ةنرقشب فذح نا ذئنيق قلعتلابالا ىتاعملا هذهب علا قدح الو ةولعتلا

 ( روكذلا)
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 دحان وك ث يح نم (ماسقا ةثلث ىلع نيلوعفملا ىلا ىدعت ىذلا ىا (وقو
 ظ بولقلا لاعفال نيل وعفم اوك ثيح نمو نيابم ريغوا رخ الل انبابم نيلوعفملا ظ

 (امهرد اديز تيطعا وحن ) جراحلا ىف امهذاحتا مدعل هل اربخ ىتاثلاو ًادّتبم

 ليبس ىلع امثدحا فذح هلوقلو ام#ةذح هلوقل فرظ 6 ةنيرق عمإل هلوقو
 ةنبرق عم امهفذح زوحي هنا لصاحلاو ماهنودب وإ هلوقاذكو تفرعاكعزانتلا
 نأ تيطعا كلوق وحن لوالا لاثم امنودب و ةن رق. امثدحا فذحو اهنودن و

 ىناثلاو ديز لوآلا نا ىلع لدن ةنيرق لاؤسلا ناف امثرد اديز تيطعا لاق

 دوصقملاو هنم ردصيو ءاطعالا لعفب ىا ىطعي نالف وحن ىتاثلا لاثمو ,هرد

 ثيطعا كاوق وح ةنيرغب لوالا فدحب لاثموو ”ىشباةتلضتال الحا
 تيطعاك لوقو ةنرّش ىتاثلا فذح لاثمو اديز تيطعاام لاق نمل امهرد

 نالف وحن ةنيرق نودب لوالا فذح لاثمو امهرد تيطعا نمل لاق نمل اديز
 ىناثلا فذح لاثمو ,هردلل ءاطعالا قلعت رابخالا دصق اذا امهرذ ىطعي

 دب زل هل ةناطعا قلعت رابخا دوصقملا ناك اذا اددز ىطعي نالف وَ اهنودن

 «ىهوإل هبرهتشا و مسالا اذهب صخو بولقلا لاعفاب بقلت لاعفالا نم َهفْناط
 ْ 0 ىنعم ىلع لدت لك اهنا نعم ةيحالطصا (لاعفا) بولقلا لاعفا ىا

 أةلالدلاب هندامب ف |(ةلاد) ياللا درحم ىنعم ال ةثلثلا هن هزالا دحاب نّريقم

 أ هتلآىلا لعفلا هيمن لبق نم بلقلا ىلا بوسنمىا ( ىناق) ثدح ىا (لعفنىلع)

 ةفص دعب ةغص مفرلاب ( ةلخادإل هلوقو هتفص ةلادو أدّبم ريخ لاعفا هلوَقف

 ظ لوألا نوكي نا رقما ىا لوالا هلوعفمل ىا (لوالل انبابم) ىتاثلا هلوعفم

 | (امهدحافذحو)هلوقو (اممام#ةذحز وحي وإل ,هردديز لاق. ن ا زوجال هنأف

 ظ : ( قاثا د 6 ادتيموعو (لوالا متقلا)اهالسا

1 

 | رخ الاركذو نيلوعفملا دحا فذحاضيا زو و ىا ام4ةذح هلوق ىلع فوظعم

1 

 ظ
0 

 / هلوقوتئلاثةفص( ةبصان )هلوقو ةلخادب قلعتم (ربخلاو ًادتبملا ىلع) هلوقو
 ىلع دععا لعاف ممسأ هناف ةيصانل لوعفم هنا ىلع بوصنم ريض (امهايا)

 هلوقو هب لوعفملا ىف هلع ط رش دجوف لابقتسالا ىنعم هنوك عم هفوصوم
 بولقلا لاعفا نا ىنعي لومملاو لماعلا نيب ةطساوال ناس (ةيلوعفملا ىلعإل
 هدق امناو لاعفالا هذهل نيلوعفم اممتوك ةطساوب ربملاو أدتبملا بصنت ةلماع ا
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 ىا ا «بولقلا لاعفا) نبل وعفملا ىلا ىدعت ىلا لاعفالا. نم (ىناثلا ىناثلا مسقلاو)

1 



54 1- 
 فاضموهو متيالب قلعتم ( ريغب )) هلوقو هتفص اهناىلع الحم ةعوف موا ام

 ه.لوعفملا لولدموه ىذلاىنعملا ريغبىا فوصوموا لوصوموهو ام ىلا

 (هيلع)) هلوقو لعف (عقو) هلوقو را فرح ةطساوب الوعفم سيلىا حيرصلا
 لعاف هنا ىلع عوفرم «(لعفلا) هلوقوام ىلا عجار رورج اريهضلاو عقوب قلعتم
 درع هلولدم مهف مليا لعف ىدعتملا نا ىنعي تفرع اي هتفصواام ةلص ةلجلاو عقو

 ىذلا ىنعملا ىلع لاد وه مسا 0 2 هيهف جاتح لب طقف هلعاف عم 0

 ىنعملاب ىناثلا لوصوملا رسسف امنا و لعافلا نم رداصلا لعفلا ثالذ هيلع عقو

 قدصي اهنال ةصقانلا لاعفالا نع ازاريحا نوكيل عرصلا هب لوعفلل لولدملا

 لصح مي رصلا هب لوعفملا هيلع عقو ام ديرا اذاو هيهذ ميال اهنا اهيلع

 مدق مل ليق ناو + ”ىحي# م اهربخ واهعساب الا اهه«ث ريال هن اال امنع زاررحالا

 0 او ابتم هوكل متيام وهو مزاللا موهفمنا انلق + ىدعتملا ىلعمزاللا

 مدعلا ىلع مدقم دوجولاو ىبدع ايفنم هنوكل متيالاموهو ىدعتملا موهفمو

 هركذ قبسل دهعلل ناكناىدعتملا هلوق ىف ماللاو فلالا نا ليقناف * اعبط

 ناينعملا ريتعي نا زوجي انلق + سنحلل هنوك وهو فيرعتلا ماقم ىضتقم ىفانب
 فيرعت نم غرف املو+ لعا هللاو هموهفموا ىدعتملا فيرعت ىا فاضملا ربدقتي

 بسحن ىدعتملا ىا « وهو رث لاقف هلوعفم بسم روسعت ىف عرش ىدعتملا

 ىف لمعتسا وهو ترض عج برضا نا عا * 0 ىلع هل وعفم

 وهو تاعطق هنم لصح هعطق ةداراب ”ىش ىلع برض اذا هنال همزال ىنعم

 لا ىلا دعتم ) لوالا برضلا ىا ( لوألا ) عطق ةثلث ىلع ىأ انهه دارملا
 هعاشابالا هدوجوقةحنالبرضلا ناذ 6 اربع ديز برضو دحاو لوعفم

 زوو )ل لاقق برمضلا اذهم ةصتخم ةلئسم ركذب نا دارا مث ىماك ورم ىلع

 ناك اذا ك6 ةنيرقب ) دحاو ىلا ىدعت ىذلا لعفلا لوعفمىا ( هلوعفم فذح
 001 الوبر لا شطب اىذلا دها ل رافكلا نع ةباكح نلاعت هلوتك ةلص ىق
 ىذلا ريمضلا وهو لوصوملا ىلا سام ىلا جاتحا لوصولل هتلص ناك امل ثعب

 اهنودب و لوصومىلا انام هنوكىهو ةنيرق مايقل فذخ ثعبل الوعفم ناك

 نالفوحت مزاللا ةلزنم النم لعفلا نوكي ناب اضيا ةنيرق نودب هفذحز وج ىا

 عوقووا لوك أم ىلا لكالا عوقو رابخاب سيل هنم دارماو برشيو لكأب
 هنا هائعمو لعاف نع برمثلاو لك الارودص دوصقملالب بورشم ىلا برمثلا

 نيل وعفم ىلا دعتم ) ىناثلا برضلا ىا «ىناثلا و )ب رمشلا و لكلا لعف لعفب

 (وهو)
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 هلعافو لعف (ريغتالو ) هلوقؤو بح لعاف هنا ىلع الحم عوذ مموهو ةراشالا

 نيب لخد هنال ضارتعاوا هلبقام ىلع فوطعم اما بح لعاف ىلا عجار هتحي
 ظفل ريغت له ليق هاكر دل باوخب فانيتساوا هصوصخم كذو

 ةراشالا ءامسا ىف ناك ام اعج- وا ىئنثموا ادرفموا اثنؤموا اركذم ناك ناب اذ

 ىلا ريشا ءاوس هنا هصئاصخ نم لب بح لعاذ ىا هلعاف ريغتال هناب باجاف

 فرظ ( هدعبو ) هلوقو اذباهنم لكىلا ريشا عجلباوا ىئثلاوا ثنؤملاواركذملا || ٠
 6( صوصخلا ) هلوقو هلعاف ىلا عجار رورجيلا ريهضلاو مدقمربخ رقتسسه ||

 راس ىف اكركذيو صوصخملا بح لعاف دعب لصاح ىا رخؤم أدتبم عفرلاب
 هلوقو أدّتبم وهو اذبح صوصخم بارعا ىإ ( هبارعاو ) حدملا لاعفا
 هنا ىف مذ لعف صوصخم بارعا لثم ىا هربخ ( من سوست 0

 ىلع عوف مهناواهربخ هلعاف عم اذبح وهو هلبقامو أ ديبالا ل

 هلعافو حدملا لاعفا نم لمف بخ ( ديز اذبح وحن ) فوذحم ادب ريخ هلا

 الحم ةعوفم ةيلعف ةلج- هلعاف عموهو هلعاف هنا ىلع الحم عوفرم وهو اذ

 اذبح ةلهجوا رخؤم ًادتبم هلا ىلع اظفل عوفرم ديزو مدقم ربخ هلا ىلع

 فذصللا لعج امناو + دبز وه ىافوذحم أدتبل ربخ ديزو ةّييادتا اهل لخمال
 رسكي كل ذك امهلصإ سدو من نال بابلا اذهىفقحاوال اك اذبحو ءاس لعف

 هلصاف ءاس اماو مذلاو حدلل ناعوضوم نالعف امهطسوا نوكسو ام#وا

 هب قلحا سنب ىنعم هانعم نمضن امل هنا مث الوق لوب لاق لثم ءوس ءوسي ءاس
 ةراشالا ءاعسا نم مسا اذو ةبحلا ىتعم ابح ببحي بيح هلصا بح اذكو

 لصا ناكامل نكلو مب قملا هيف هلامعتسا عاشو حدملا ماقم ىف لمعتسا املو

 ىتح نسح باب نم نوكيل مضلا ىلا امهحف لقن نيعلا مح# بحو ءوس

 غرفاملهنا مث + مذلاو حدملال 4 صاوخ نم ىه ىتلا ةيمزأللا امهبف رقي

 عوف موهو ( ىدعتملاو )) لاقف ىدعتملا ناس عرش مناقل لعفلا ناب نم

 لاهجالا ىف ركذ هلا ىلا ةبسنلاب دهعلل ماللاو فلالاو ًادبم هنا ىلع اريدقت

 ىذلا لعفلا هانعم ناكنا لوصوم (ام ) هلوقو دنعتمو مزال هْلَوَق ق نأ
 هلوقو فيرعتلا ماقم ىف ىلوا ىناثلا نكل لعف هانعم ناكنا فوصو وا

 رورمإلا ريهخلا و منيا 00 - ههه لوقو قم لعف ( متيال )

 اسما >بجببح+>دبا 00000:

 ءاعما نم وهو اذ ظفلىا ( اذ ) بح لعاف ىا ( هلعاذو ) اذ عم بح اقفل
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 ماللاب فرعملا ىلا اذاضم هلعاذ نوكي امل لاثم اذهو 4 ناد.زلا لجرلا امالغ )
 فوطعم ( منو ) هلوقو لعافلل ةنثتلاف قباطم صوصخ ةدئثتلاب ناديزلاو

 حدملا لاعفا نم لعف عنف ( ديز الجر منو وح و ىا لوآلا لاثملا ىلع

 ريعصلا ىهو ةروك ذم تاذل ريبمت بصخلاب الحرو ”ىش ىلا عجارريعىأ ا

 دزو مدعم ريخ 3 ىلع المع ةعوفلم ةيلعف ةلج هلعاذ عم مهن مهملا ٌرتسملا

 ىقبش ا هلعاذ ريك ام ا اذه نو ف رحؤم آدم الا 2 عوق م

 نسحا نوكي هماهبا ربك اكو بابلا اذه ىف دوصقم ماهبالا نا لعب نا

 لحرلا سدج نم حودملا أ وهو دحاو ماهبا لعد نأ نيلوالا نيلاثملا يش

 ركذو لدبلا ليبس ىلع سنجلا اذه دارفا عيج لعثيف رخالا ستج نمال

 ايقدحا| ناماهبا لص ةأهتسم ةلج صوصخملا ناك“ نانو هديعل ضوصخملا

 لآس مث لجرلا سذج نم هنا لع لجرلا من ليق اذا هناكف ردقملا لاؤسلا نم

 لب هقالطا ىلعال نكل اليلق فذح و هنع لدعي دقو الصا ركذلا نوكل

 م دبعلا من )ب ىلاعت هلوقوحن ةنيرقلاب ع رمصلا هعساب انيعم لع ىا لع اذا )

 هلوق نم مالسلا هيلع هركذ ىف مالكلا نا ةئيرشب مالسلا هيلع بونا ىا

 لعف ع © لعفلا ىلع 0 صوصخلاى ا 2 م دعس دق و رق * بولا امددع 00

 ةلادلا دقن هركذ ىفو مدقتلا أدّتبملا ىف لصالا نا ىلع ءانب مذلاوا حدملا

 هنكل أدتبم هنوك ثيح نم الصا ناكناو مدقتلا نا ىلا ةراشا ليلقتلا ىلع

 نم لصاملا ماهمالا وهو حدملا ماقم ىف وه ىذلا دوصقملا ىلا ةبسنلاب ليلق

 باب ىف لصا وهامركذ نم غرفامل و« « لاجرلا عن نودزلا وحن ) ريخأتلا

 ديما وهو انضم لغم ىأ (ءاسو ث لاف عرفل اكوه اعف عرش مذلاو حدملا

 ةدافاىف سّئب لعف لثم هنا ىا هربخ سّنب لعف لثم ىا (« سب لثم ) هلوقو

 الثم ءاس * ىلاعت هلوقوخحن هماكحاو هيف ةروكذملا هطئارمث ىو هءاشناو مذلا
 الثمهرمسفو هتحن ٌرتسملاريصلا هلعافو سابك( مد لعف 107 ناذ 0 نكدلا موعلا

 بدي رعلا ىلع قوطعم 6 اذبحو ) هلوقو مهلثم ءاس ىأ هصوص# عقرلاب موعلاو

 ريخ هنأ ىلع دام عوف رجس فرظ اما © حدلا 0 هلوقو ديعيلا ىلعوا

 لاعفالا هذه نم ناىنعي تفرع اك هل ةفصوا حدلل نئاكوه ىا فوذحم ًادتبمل

 (طغل)
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 | هلوقو مدةمربخ رقتسم فرط اما هنمو ليصفتل هنخ ىف ءافلاو راصحتن الا مهوب

 | ىنعم ةيعسا ناكناو ةيفرح نم ناكنا رخؤم أدتبم ( مذلاو حدملا لاعفا )

 هذهنال هنخ لاق امناو حدملا لاعفا مزاللا لعقلا ضعب ىا سكعلاب ىمالاف ضعب

 اهب ةصتخم ماكحا اهل ناكو مزاللا لاعفالا راسك اذرصصتم نكي مل امل لاعفالا
 اصاخ اش رعت اهل رك ذبل امتاو هيف لوخ دلا مدعو قاحلالا مهوب فر اهربع

 لولدملا ىلا لادلا ةفاضا لببق نماهنال مذلاو حدملا ىلا اهتفاضاب امولعم اهنوكل

 ادتسوهومذلاو حدملا لاعفاىا ( ىهو ) مذلاو حدملا ءاشنال تعضو لاعفا ىا

 ىا هتفص رقتسم فرظ ( حدملل )هلوقو هربخ من ظفل ىا ( من ) هلوقو
 ممن ىلع فطع ( سنبو ) هلوقو حدمأ ىه ىا فوذحت ربخ وا حدملل ةّساكلا

 امهندقاذلف بابلا ىف نالصا امهو ماك ربخوا ةفصاما ( مذلل ) هلوقو

 أدّبم امهطرشهلوقو امهلعىف مذلل سب وحدملا ىف من طرشىا ( اههطرشو ))

 نوكيرعسا 6 لعافلا ) هلوقو هربخدرفملا لي وانىف هتلص عم ( نوكينا ) هلوقو

 زاوجيىف لاعفالا راس لعافك امهلعاذ نوكيال ىانوكيربخ ( اذرعم ) هلوقو
 ةثلث امهل العاف مسالا نوك ىف طررشالب هريغوا افاضموا ةفرعموا ةركن هنوك

 امسا نوكيواىا ( هيلا اناضموا )ماللابافرعم اما هلعافن وكي نا ىهو ط ورش
 ايم هتحت اتسم اريعض نوكيوا ىا ( ارعضموا ) ماللاب فرعمىلا افاضم
 ةب وصنم ةركب ىا ( ةركب ) ريمضلا كلذ ارسفم ىا لوعفم مسا ةغيصب
 اليصفت اياثو الاهجا الوا ةدحاو ةلج- نم ناببلا لصحل ةيريبقلا ىلع
 ىا كلذ دعب رك ذب و ) هدعب مومذملاوا حودمملل يرصلا مسا ركذب

 لعافلا بئان 6 ص وصخلا ) هلوقو روكحذلا لعافلا كلذ دعب
 (اساطم ) هلوقو احرص مومذملاوا ح ودملا نيع ىذلا مسالا ىا ركذيل

 لعافلا كلذل اًماطم صوصخملا كلذ نوك لاح ىا صوصخلا نم لاح

 صوصخلا كلذ ىا ( وهوا ثينأثلاو ريكذتلاو عجبا و ةينثتلاو دارفالا ف
 وهو ( هلبق ) ىتلا ةلجلا ىا ( امو )ل أدتبم هلا ىلع عوفرم ىا ( أدتبم )
 لوق ىلع اذه رخأتملا أدّتبملاربخ كلذ ربخ ىا ( هربخ )) هلعاذ عم سئبو من

 ةلقتسسم ةلجم اهل لحال هلعاذ عم من ةلجج نا ليقو ةدحاو ةلجج نوكيف
 ةيفائيتساوا اضيا ةلقتسم ةيعسا ةلوج هعموهو فوذح أدتبلربخ صوصخملاو ظ

 هلعاف نوكي ان_لاثم اذه ( ديز لجرلا من وحن )) نيتلج- نوكي اذه ىلعف
 منوحنو ىا ( منو )) هلعافك ركذم درفم وهو هصوصخم ديزو ماللاب افرعم

 ظ
 ظ



 ريح ٠١
 وهو لوم“ عجب وه و(تالوممم )بصن و عفرب ةصقانلاوا ةماتلا لاعفالا نم

 بصنيلاماح رص هب لوعفم هنا ىلع ملاس ثنؤم عجج هنوكل ةرسسكلاب بوصنم

 فوذحم عفر لوعفخ بصن وهو ىتاثلا الوهم ناكنا مث عزانتلا ليبس ىلع عفريلوا
 ناوهو عزانتلا ةدعاق وه ا؟فوذحم ىناثلا لوعفف عفر وهو لوالل ناكناو

 هنا عم ءاتلاو فلالاب عجحامتاو امه الو مم هن وكل حلاص نيلعفلا دعب مسا عشب

 هعج- ديراو ءالقعلا ريغ نم رك ذم درفم عقو اذا هنا ةدع اقلا نال رك ذم عجب

 هعجب طرش نال تابوصنملاو تاءوفرملا لثم ءاتلاو فلالاب عمج ملاسلا عتاب

 عما نع لدعي طرسشلا اذه مدعنا اذاو ءالقعلا نم نوكيا نأ ناوكلا و1 ىلا

 تالوم<م ةفص هنا ىلع بصنلاب « ةريثك ) هلوقو ثنؤملا عج ةغيصوىلا ركذملا

 امولعم امان العف لعفلا. ناك نا لعافلا تالومحم عفر. هلوق ىف لخ ديف

 هلوذ ىف لخديو اصقان العف ناك نامسالاو ال وهحم ناك نا لءافلا بئانو

 ةلّئسم نيب مث اصقان ناك ناربملا ذكو يملا و لاملاو ةسْْلا ليعافمللا بصنو

 ضعب ميدقت زوجي ىا ( هيوصنم دقت زوحي و )لاف اهلكلاعفالل ةلماش

 هبوصنم مدقت لاقاماو لمعلا ىف هتوقل لعفلا ىلع ىا 6 هيلع ب لعفلا تابوصنم

 نال ضعب مدقت انلق امئاو هيلا ادئسم هن وكل هيلع هعوف م مدعت زوجال هنال

 (مزال نيعون ىلع ) لعفلا ىا« وهو )ل هيلع همدقت زوحيال هيوصنم ضعب
 مزاللا هل لاَّس ىذلا لعفلاف ىا « مزاللاف )ل رصنوحن ( دعتمو ) دعق وحن

 لعاف ىلا هتبسنو هثدحو هنامزنم هلولدم مهف ىا ( همهف متي لعف ىا ( ام )
 لعفلا كلذ ىا ( لعفلا هيلع مقو ) لوم ركذريغب ىا ( ام ريغب ل نيعم

 نامزلا ىف ديزا تبان دوعقلا نا هنم مهف ديزدعق ليقاذا هناذ ( ديزدعق وحن

 ققحن تابثا ىف “ىث ىلا جاتحالو هب متاق دوعقلا وه ىذلا ثدحلاو ىضاملا
 درج“ ةبرضلا مهف ميال ارع ديز برضاانلق اذا هاف ىدعتملا فالح دوعقلا

 دجوب لو 50 قلعت ىل اذاو ورع ىلا هعاشاب الا ققحتال هنال ديز ىلا هدانسا

 بصن.ال ىا 6 بصنالو اذ ورع ىف دهاشي انا رش ردح ناو رفا

 مزاللا لعفلا ىلا عجار هت هلعافو لعف بصن. ال هلوقف 6 ه. لوعفملا )) مزاللا لعفلا

 زان مزاللا لعفلا نا ىا هبقلعتم (ريغب ) هلوقو هلوعفم ه لوعفملا هلوقو

 6 رلا فرح )رغب هلومعم ىفاظفل بصنلا لمع لمنال مزاللا ناب ىدعتملا نم
 عرش مث + الثمريصحلا ىلعت.دعق لاقبو راف ري ىدعت هتدعت درا اذا هناف

 هناف ىناثلاو لوالا لقب ملو 6 هنق ) لاقف رسصحريغ نم مزاللا لعفلا ماسقاىف |

 ( مو )
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 لعافلا تاي زج نم ادب ز ناف ةروكذملا ةدعاقلاب انلعل مفر همكجنا فرعت ديز أ

 00005050505ذ زوروا

 هذهو بصن. و عفرب لعف لكانلق اذا انهه كلذكو عوف رم هنا هيكح نوكيف
 بصننو عقرب لعف لكو لعف هنال بصن و عفر الثم برض نوكي ةيلك ةيضق

 كلتعوضوم نا روصحم ريغ اهعوضوم هلوق عمو بصن. و عفرب برضف

 ةيلك ة يضق هيف تركذ ناو هناذ ىعامتلا فالخم ددعىف روصحم ريغ ةيضقلا
 نيرشع ىف روصحم اهعوضوم نكل ادحاو اها رحب رج فرح لكلوقن ناب
 ايسايق لماعلا كلذ نوكرضيال ىا (هرضيالو) هلوقو اهيلع ديزبال اذرح
 رورجيلا ريضلاو ( هتغيصإ ىلا فاضم وهو رضيال لعاف (نوك) هلوقو

 ةيفانيتسا ةلجلا و هربخ ( ةيعاع“) و نوك مسا وهو ى.ايقلا لماعلا ىلا عجار
 نا عم ايسايق لماوعلا نم عونلا اذه ناك ف يكل يق هناك ردقم لاؤسل باوج
 مساو ةهبشملا ةفصلا غيصك عاملا ىلع هتغيص تابثا فقوت هدارفانم اضعب

 بحمتلا لعفو مذلاو حدملا لاعفا ىف أي هتغيص فرصت مدعكو لعفلا

 مدعكو لصفلاو مدقتلاب هلوممم ىف فرصتلا مدععو سيلو ىسعو
 بولقلا لامضا ىف ءاغلالا لثكو مزآاللا لعتلاىف اك لول +

 لاعفالا ىف بوصنم ىلا جامتحالا لثمو ىبلق لعف لك ىف اك قيلعتلا لثمو
 رضيال هناب هنع باحاف ةماتلا لاعفالا ىف اكديلاو جامتحالا مدع لثم وةصقاتلا
 غيص تايثا ىف وه امنا عاملا ىلع فقوتلا نال ايسايق هنوك فقوتلا اذه

 اهلاعا ىف هناي زج ماكحا فقوت عاملا ىلع هفقوت مدعب اندارمو هعاونا ضعب

 ةفص لك وحن ) هلوقو ىنعملا كلذل اهتئيهب ةعوضوملا ةغيصلا تابثا دعب
 هن وكل هنم ررضلا مدع عم ةيعامسهتغيص تناكال ليشمت (لعافلا عفرت ةهبشم
 بسجن ةروصحم تناكن او ةهبشملا ةفصلا ةغيص دارفا ناآف هماكحإىف ايسايق

 فال اهتاثوزوم ىا ةداملا بسحت ةروصحم ريغ اهنكل هنزو وهو ةغيصلا

 لماعلا ىا وهو دحاو اهنوزومو اهنزو نال ةروصحم هدارفا ناذ عاملا

 لاحاما (اقلطمإ) هلوقو ( لعفلا لوالا ))ءارقتسالا بسح ( دعست ) ىبايقلا
 قلطا ىا فوذحم لعفل قلطم لوعفم وا لوعفم مسا هن وكر بدقت ىلع لعفلا نع

 ديقب ديقم سيل الماع لعفلا نوكىا ايم اردصمه.' وكر بدَقَت ىلع اًعلطم لعفلا

 لكو ةيليصفت ( لعف لكف )ىف ءافلاو امزال وا ايدعتم وا اصقان وا امان هنوكك |
 اهيلع قدصي دلك لكىا هيلع فوطعم (بصن. وإل هربخ ( عفرب ) هلو قو أدتبم

 ناكءاوسو هريغوا لع لثم بولقلا لاعفا نمناكءاوس و عنو ىدع ل ثم فرصتم
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 ءازللا ىضتقت لك ىا ءازملا ىنعم ردصم ةازاجلاو ىناثلا هلوعفم بصنلاب

 رسكب (َنا) ملكلا كلت ىا ( ىهو)إل هلومع ىلا ةادالا ةفاضا لببقنم وهو
 بابىف لصا ىهو فورحلانم هناف نا قرح ىا نونلا نوكسو ةزمهلا

 طرشام# د>ا نيلعف ىلع لخد. وهو ىا (ءازللاو طرمشلا) هلوقو طرشلا

 فوطعم ( اهيحوإل هلوقو فوذحل ربخ رقتسم فرظ وهو ءازج رخآآلاو

 ًادتبل ربخ 6ناكلل ) هلوقو (ىتاوإل امهدحا ىلع فوطعم (نباو) نا ىلع
 مزحيال اعيخ نا اهني قرفلاو ناكملا فرظل ةّماك ةثلثلا نم لكى ا فوذحت
 هلوقام هب قمحيال ىلاو اهنودب وامب مزجمف نيا اماوام ظفل هب لصتا اذا الا

 ربخ (نامزلل ) هلوقو «ىتمو اماذاوإل اذكو هلبقام ىلع فوطعم (امذاو)
 اهفك ىتح اه الإ مزال امذا هلوقو نامزلل ةثلثلا هذه ىا اًضا ف وذحل

 اماو هلق ىلع اهنودب و اضيا امالا مزحجيال اماذا اذكو هدعبام ىلا ةفاضالا نع

 اهنودب وامب مزجي ىااذكو 6ىاو نموامو ام#وزإ اهنودبو امب مزيف قم
 (ةصاخ نآ راع ازوحي ول لاقف اهلئاسم ناي ىف عرش اهدادعت نم غرف املو
 طرسششلا باب ىف لصالا ىه اهنال لكلا هذه نم اهريغ راعكا زوجال ىا

 فوطعم اما ( مزحيف )و بصاوتلا باب ىف لصا دب ردضملا نا نا اكءازملاو

 «اهب ميطنا عراضملا) لبقيف هراعما زاج اذاىءافوذحل باوجوا زوجي ىلع

 (كمرك ا ىنرز وحن ل ءافلا نع ايلاخ ىمالا دعب عراضملا عقو اذا اضيا اذهو

 مالا ىتعم ىلع لدب ظفل.لك دعب ناك اذا اذكحو كفرت قوز نأ عا

 لار وو دسالا ردحا يا يت دسالا دسالا وح اردقم نهالا ناك ءاوس

 لخدت مال رسكب ةتللا لخدت كل هللا رفغ و ءامد دعب و لزنا ىا كالئاقا
 لاقف ىسايقلا ناب ىف عرش ىعامتلا لماعلا نم غرف املو + اموزحم هن 85

 | وهلييىاعسلا ىلع هلاعا فقوتال ىذلا لماعلا ىا 6 ىسايقلا لماعلاو)

 درفملا ليوأتىف «رك دينا ) هلوقو (نكمم ):ىذلا ىظفللا لماعلا ىا آم

 هلوقو ركح ذب, قلعتم (هلعىف) هلوقو نك لعاذ هلا ىلع الحم عوفر

 ريغ هلوقو أدتبم ( آههعوض وم هلوقو رك ذي لعاف بئان ( ةبلك ةدعاق )
 ةعوفرم ةيعسالا ةلخجاو ةدعاقلا ىلا عجار رورجملا ريعطو هربخ 6 روصحم
 فرعي ةيلك ةيضق ىه ةيلكلا ةدعاقلاو ةدعاقلا ةفص دعب ةفص هنا ىلعالحم

 ةياك ةيضق عوق مع لعاف لك انل وقنا الثم اهعوضوم ةناسارط ماكحا اهنم

 اهل وهو لعاوفلا نم دجوام هدارفا ىلك م وهفم وهو لعاذ ظفل اهعوضوم
 ماق انلوقىف لعاف اديز نا انلق اذا و لعاف ىلع لم مكح وهو عوفر ظفل

 لدن



 م ها رم

 قفل 3 نال هايم بصنلاب (5١) هلوقو ايلحم اموفرم ناكاينبم هنوكلو ظ

 رح مؤاوملا ضعب نوكلادلك لالا او ترك رد رشع ةعسن ىلا مشع

 (ةعبرا) هلوقو نيعونلا نيذهل الماش نوكيل ةماكلاذخفا راتخا اما اهضعب و

 هلوقو أدتبا ربخ (فورح)) هلوقو هتفص تاملكلا كلت نم ىا ( اهنم) وأدتبم
 (ادحاوالعف) هلوقو ف ورح ةفصاهنا ىلع الحم ةعوف مةيلعف ةلج (مزحن )

 وحن ( الو ) برضيمل وحن ( ) فورا كلت ىا (ىهو ) مزحن لوعفم
 ىنام تاذزع ثدح عوقو ىئنل ناعوضوم ىا 6 ىضاملا ىئنل) برضبامل
 اهه ىا فوذحل ريخ هنا ىلع الحم عوفرم رقتسم فرظ وهو ىضاملا نامزلا

 عراضملا ظفل ىف اهدحا هثلث نيفراحا نا ذه ريثأتنا لعاو *ىب *ىضاملا ىئنل ناسا

 عراضملا نامز بلق امهدحا هانعم ىف نارخ الاو مزللا وهو

 ىضاملا ةنمزا عيج ىف ىفالا قارغتساب مل نم زاتماملو هيفن ىتاثلاو ىضاملا ىلا

 عفرلاب ( ىمالا مالو ىلوا قرغتسا ءاوس ىئنلا قلطم وهف ملاماو ماكنلا لبق
 ءادتالا مالو رللا مالنع ازارتحا ىمالا ىلا فاضا امئاو امهتدحا ىلع فوطعم

 ىهنلا ىلا هتفاضاو ديعبلا ىلعوا بيرقلا ىلع فوطعم ( ىهنلاءالو) اذكو

 امه ىا اضيا فوذحن ربخ ( بلطال ) هلوقو ةيقانلا ءال نع اضيا زاريحا
 فورحلا هذه تمزج امئاو هكرث بلطل ىتاثلاو لعفلا بلطل لوآلا تلظلل
 نيلخادو لءفلاب نيصتخم امن وكىف' ةمزاملا ةيطرشلا نال اهنا لك ةهئاشمل
 ىنعم بلقت ةيطرعشلا نا تناك الك ىا اهنم لكىف ىنعملا بلق دوجولو هيلع

 ىنعم بلقت اضيا فورحلا هذه كلذك ع راضملا ىلا ىضاملا نم اسهل وخدم

 ىعم نايلعي بلطلل امهن وكلف ناريخالا اماو تف عالق نال والا أما اهلوخدم

 دحاو) هلوقو ىلطلا ءاشنثالا نعم ىلا عراضملا لولدم وه ىذلا رابخالا

 ( مزحت ) هلوقو هتفص ( اهنم) هلوقو أدّتبم اضيا ىدادعت بيكرت ( ريشع

 بوصنم ( نيلعف ) هلوقو رشع ةسجخ ةلج ىلع ةفوطعم هتلججو هربخ
 نالعفلا ناكنا ىا انك نا ) هلوقو مزجت لوعفم هنا ىلع ةينثت هن وكل ءايلاب
 هلبقام هم رن فوذحم طرمشلا كلذ تاوجو اناكر بخ بصنلا ( َنَمراَشَت]

 اهي اذ رح عر راضملا رخآ ناكن ا اظفل امهم رحت نيعراضم نالعفلا ناكنا ىا
 انك نا اماو باععالا ثحن ىف "صح ةلع فرح هدا ناك نا اردقتوا

 اهفالا اظفل مزجالف ايضام اهمثدحا ناكْثنا و نييلحم امنا ىعا 9 نييضام

 هتحن ريتسم هلعاف بئان و لوهجم عراضم لعف ( ىمست ) هلوقو اعراضم ناك
 ( ةازاجيلا لك )و ةيفانيتسا وا ربخ دعب ربخ اما ةلخجاو سشع دحا ىلا عجار |
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 هلبق ام ىلع هلعف دقعا امل لاشم 6 كتئج لاق نم ) اباوج اضبا عفرلاب
 ؤهو هلبقام ىلع هداقعا لصخل هريخ كمركا نذا ةلج-و أدتبم انا ناذ

 زوو ) لاقفلئاسملا ناين ىف عرش بصاونلا دادعت نم غرف املو * أدتبمل

 عينا نم لاح هنا ىلع بصنلاب ( ةصاخ ) هلوقو ةزمهلا محن 6نا راعضا
 ٌراَوْطا اذه نوك لاح ةلماع ةرعضم ةيردصملا نا فرح نوكينا زو هنا

 اكل لاق ةوقو ةللثلا تضاوتلا ىلا رقلالا نإل انضاخ
 هراعضاو ناريدقت زاج اذا ىا ردا باوج ءافلاو زوجن ىلع فوطعم

 ىرزو ) رمضملا ناب ىا «هبإ) بصنلا هدعب ىذلا عراضملا لعفلا لش

 الحم بوصنم ملكتملا ريع و ةرايز روز, راز نمرما رز هلوقق (كمركاذ
 ملكتم عراضم لعف كمرك او ةفطاع كمرك اذ ىف ءافلاو هلوعفم هنا ىلع

 هتلص هلعاف عم مركاو ةرعضملا ناب بوصنم كمركاو انا هتحت هلعافو

 ةرايزلا ىلع فوطعم هنا ىلع الحم عوفرم درفملا ليوأتىف هتلص عموهو
 امناو ماركا ىنم نكيلو ةرايز كنم نكيلو مالكلا ردقتف ىنرز نم ةيهفنملا

 دراما لع دزقملا فطع ةفطاعلا لصاو ةفطام ءاغلا :لصا. نالنا ردق

 ذخاب لصحم هيلع فوطعملا ليوأتف درفملاب نيفرطلا ليوأت ىلا جاتحاف
 اناا 0019 را دنركل ةتنره نم نكلو ذخابو قرز هداه نمت ةرانزلا
 امه دا نيرما لوصح ىبولطم ىا ةرايزلا وه انهه لعفلاو لعفلا

 ناكناو فطاعلا نا لاّشال * كيلا ىنم مارك ١ لوصحرخالاو ىل كنم ةرايز

 زِصحا ١ ةلاجللا فطع اضيا زو< نكل درفملا فطع هف لصالا

 اذا وه امنا ةلخلا فطع زاوج نم ركذام نا لوقت انال + انهه لصالا ىلع

 هيلع فوطعملا لب كلذك سيل انههو ناساشناوا نات رابخا ناتلجلا تناك
 لعاو * لصالا ىلع لم< نا ىبعرطضيف رابخا فوطعملاو انما هنوكل ءاشنا

 عراضم لعف دجو. نا اهدحا اسايق عضاوم ىف ةريصح»نا راعضا عضاوم نا

 ىنندعي و ندعي و ىهندعب وا لاثملا اذهىف مما دعب هن وكل اح ةفطاع ءاف دعب

 دحاو لاثم فنصملا ىتكاو هوحنو ض رعدعبو ةزم*دعب و ماهفتسا دعبو

 بصانلا ماعلا نم فنصملا غرفامو* اهنم لكف لصالاوه مال نال هادعام كرتو
 ىعاعلا ىلكفالا لماعلا ىا (مزاخاوإ) لاف هل مزاملا نابىف عرش عراضملا

 (سثع ةسج ) هلوقو أدّتبم مزاملا هلوقف مزملا لع عراضملا ىف لمعي ىذلا
 محلا ىلع 53 واولا ىئعمل نيزعكنم ند دع نيعسا نم ابكى هنوكل وهو هريخ

 ( هنوكلو)
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 5 هه وع

 ىوحن نا اهدعب رك ذ.دقو اهيف ماللا ند الدب ىنوكيف اوسأتال ىكل وحن ةران
 لاقيف ام هيلع لخ ددقو اًداز رخالا نوكي اهث دحال لمعلا ناك ناف موقت نا

 ىا (نذآو) ىناسكلا زاجاو روهخلا دنع اهيلع اهلومعم مدقتالو ةراح ىف |

 ناببل ىا ىماكف وذل ربخ 6 ءازملاو طرشلا ) هلوقو نذا ظفل اهنم عبارلاو

 لاق نمل اباوج كمرك ١ نذا كلوق وحن رخا لئاق لوقل ءازج هلوخدم نوك
 لمنال افيعض المام ظفللا اذه ناك املو كمركا ىنتأت نا ىنعي كيتا انآ

 أدتبم وهو ( هلع طرشو) لاقف اهلع ىو نذللا نرمالا طرشبالا
 هلوقو نوكي مسا (هلعف) و هربخ ردصملا ليوأتىف (نوكي نا) هلوفو
 دعب ربخ وهو مملا رسمك رهاشلاو (دقسربغ) هلوقو هربخ (البقتسمإل
 فرظ (هلبق) و ةلوصوم امو دقعم قلعتم (ام ىلع) هلوقو نوكيل ربخ

 انيعم هيلع لخدب ىذلا لعفلا نوك نذا ظفل لمع طرمش ىا هتلمص رتسم
 ناكناف لوالا طرمشلا اما هلبق عقو ىذلا مسالا ىلع دقعمربغو لابقتسالا ىنعمل

 طرشلاف بلاغلاو ءازللاو طرشلا ىنعم وه نذا ىف بلاغلا لامعتسالا

 لامعتسالاو بلاغلاريغىف هلامعتسا ناكلاحلل هلعف ناكولو لابقتسالا نعم ءازلاو

 نوكي ناب هلبقام ىلع دقعا ول هنالف ىتاثلا اهاو هلع فعّْضِب كلاغلاريغ ىف

 دئنيح هعوقول اضيا هلع فعضي طرعشل ءازجوا مقل اباوجوا ادتبا اربخ
 هلعف نالو هلازجو طرشلا نيبوا هباوجو مسقلا نيبواربخلاو ًادّتبملا نيب

 لعفلا موزن ةظحالم نوكل نذا ىلع امدقم نوكي هلبقام ىلع ادّمعم ناكنا

 دوجو دنع هلمم نيب املو+ اهكح هلام ىلع هلع مزايف اهكحدنم مدقا مالكا
 لاقف نيطرمشلا دحا نادقف دنع هلع مدع ركذ. نا دارا نيطرمثلا

 لاخلا ) هلوقو نذا هيلع لخدي ىذلا عراضملا لعفلاب ىا (هب ديرا ناوإل
 نيصو ديرأ هلوق ىلع فوطعم ( دّمعاوا١ هلوقو ديرا لعاف بئان

 (لمعي ل هلبق) عقو ىذلا مسالا ىلعىا ( ام ىلعإ لعفلا ىلا عجار لعافلا

 هيف بصنلا لمع مل هنال مفرلاب 6 كنظا نذا وحن ) نذا ظفل لمعي مل ىا

 اباوج ىا (لاةنملإ) ابذاك لالاىف كنظا ىا ىناثلا هلوعفم (ابذاك )) و
 دارملا نا ىلع ةنيرق اذه هلوق ٍبِيَمع باوملا ناف (لوقلا اذه تلقال لاق نم
 لاخلا هيديرا امل لاثم اذه لابقتسالا ىفال لاخلا ىف عقاولا نظلاوه نظلاب

 ( كىركحا نذا انا وحن و ) هلوقو لوالا طرشلا نا دقفل هلع مدعلو

 ملا
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 1 ه4 ل
 نيعون نم نالدن امأ ىلع امه رج زوحيف طب رلادعب هؤاطعا ديرا نااماو مزاح

 لماعلا ورمسالا ىف نوكي اما راجلا لماعلا ناذ مزاح و بصان ىلع سصحنا امناو

 ىلع عراضملا ىف عاملا ىظفللا لماعلا رصحتاف ىونعم لماع عراضملل عفارلا
 هربخ ( ةعبرآ ) هلوقو أدتبم ( بصآنلا ) امهاوس لماع الذا مزاجو بصان
 رصح ةعير الاىف هراصختاو « فرحا )وهو هْرييمت ىلا فاضم وهو

 فوذحلا أدبملل ربخ 6 نا ) هلوقو مهمالك ىف دجو كلذك ىا ىنارقتسا

 فرظ 6 ةيردصمل ) هلوقو نونلا نوكسو ةزمهلا محب نا ظفل لوالا ىا
 لعجينا هلعف ىا ةيردصملل نئاكىه ىا اضيا فوذحلا ادسالربخ رقتسم

 هلعف ىلا لعاقلا ةبسن لببق نم ةيبسن ءاي هيف ءايلا لعلو اردصم هلوخدم
 ةرمسفملا و * ريشنلا ءاح نا املو + ىلاعتهلوة و ةدازلا نال اهم هديق و صوصخمل |

 اهنا اضياو“ىثىف نالمعنال«ىذختانا لحملا ىلا كبر جواو + ىلاعتهلوقوحن
 فصنا المع امتاو قرعتساك اهل تاعورف ةيقابلا ةثلثلاو بابلا اذه ىف لصا ىه

 7 طا راك ف اهلوخ دف لح ىو ءداملا قدح وتلا ةدادشملاب اهتناثم

 6 ىئنلل ) هلوقو نل ظفل اهنم ىناثلا ىااضبا فوذحملاربخ ( نا ) هلوقو

 ىئنلل ةفص رملاب « دك ؤملا ) هلوقو لعفلا ىننل تاك وه ىااضيا فوذحمللرخ

 لعفلا نم لاح هنا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ « لابقتسالا ىف ) هلوقو
 لعفلا تللذ نوك لاح لعفلا ىئنل ىا ىتنلإ لوعفم هناذ تف رعاك نلا نم موهفملا

 بكمال هسأر فرح هنا هبوبيش لاقق لاوقاةثلث هلصاىفو لابقتسالا نامزىف

 فلالا تبلقال هلصا نا ءارفلا لاقو رهاظلا وهو ءىش نع بلقنم هنونالو

 ال نم بكرم هلصا نا ليلخلا لاقوامم هيف فلالا تبلق مل لصا ناك ام انون
 "ئث ىا ىف شيا لبق انا ةزمهوال فلا فذحن بيك يلا دعب تففخو ناو

 هلوقو قكظفل بصاونلا نمثلاثلا ىاف وذحمللربخ ( ىو )ل هلوقو لعا هللاو

 ةعوضوم ىه ىا فوذحل ربخ هنا ىلع الم عوفر رقتسم فرظ(يببسل)
 ىلع اذهو رخالل اببس امه دحا نوكي ناب نيئيشلا نيب ةيبيسلا ةفاضا ليصحتل

 رمتلالوط وهو لوالاف اعلا لصحا ىىرمتلا لوط بحا انلق اذااناف انهه نيهجو

 لوالل ببس العلا ليصحن وهو ىناثلاو + جراهلا ىف علا ليصممل ىاقاثلل بس

 نهذلا رابتعاب رخالل اببس امهم لكن وكي وا نهذلا ىف رمملأ لوط ةبحم وهو
 ىوحن ةران ماللارخآتف ماللا عم عت دقو ةنملا لخدا ىتلساوحن جراخلاو

 ماللا مدقتو ىتنم الدب ةروصلا هذه ىف ماللا نوكيف ىنتدعوام ةيقر ىضقتل

 (ةران)



 اهثربخو نا ريغب اضيا لصف الو ىا ديعبلا ىلعوا بيرقلا ىلع فوطعم'
 فوطعم ( ىئنلا ضقتنال ناو ) هلوقو متاقِب ديز رادلاىف اموحن ريملا لومعك
 الوام ىن نوكيالنا امهلمع ىف ىناثلا طرمشلا نا ىنعي لصفال نا هلوق ىلع

 قدصيال هنال امهلع لطم هوحن والاب امهيفن ضقتنا اذا هناف( الاب ال اًضَقّتنم
 انهه ةطساولاو دمار امنا لماعلا نال لماعلا فيرعت ىف اههيلع

 ىفنلا لطب اذاف نيتيفان امخوك ىف وه اما هب امه#ءاشمو سيلب امهت+اشيم
 ةطنساولا تفتنا اذاو ةطساولا ىئتثت دهب اشملا تلطب اذاو ةهباشملا لطس

 الا ىنعمب ىذلا ريغلا ظفلب ىئنلا ضقتناول هنال الاب هديق امناو لمعلا لطب

 لجرال وحن اذكو ريغ بصنب متاق ريغ ديزام وحن ىف نالمعيف امهلمع لطباال
 الب صتخم طرش ناب ىف عرش ام«! كريشملا طرعشلا ركذ املو * رمضاح ريغ

 هلوق هب قلعتم ( آل ) هلوقو لوهم ضام لعف وهو ( طرشو ) لاف
 نيروكذملا نيطرششلا ىلا عجار ةينثتلا ريعكو طرعش هلوقل فرظ ( امهعم

 عوفرم (نوك )هلوقو ضاقتنالا مدعو لصفلا مدع ىنعا امه نيكزيشملا

 ال مسا ىا ( اهمسا ) هلوقوهو همسا ىلا فاضموهو هلعاف ئان هنا ىلع اظفل

 هلوقونوك' مسا هنا ىلعالحم عوف مو هيلا فاضم هلا ىلع اظفل رور<موهو

 نيطرسشلا عمال لمع ىف طرشش هنا ىنعب نوك ر بخ هنا ىلع بوصنم ( ةركن )

 ناكام نم ةهءاشم صقنا ناكامل ال ناف ةفرعمال ة ركن اهعسا نوكينا نبروكذملا

 هنوكلفام اماو ةركنلا وهو اضيا مسالا فعضا ىف لمعي نإ بسائف هنم فعضا

 ةركنلا وهو اهفعضاو ةفرعملا ىهو ءاعممالا ىوقا ىف لمعب نا زاج هنم ىوقا

 دوجولنيلما اموكليثمت نم غرفاملو « ايضاح لجرالو اًماق ديزاموحت ال
 دجوب مل ناو )لاقق طرمتلا ءافتلا دنع امهلاح نيب نادارا اههطرش

 | لاثماذه 6 حاف دي ز نااموحن ) ىمامل ( المع ل ) ةروكذملا ىا (طورمتللا دحأ
 امه ربكم امهنيي لصف امل لاثم اذه ( ديز مئاقامو )) ناب امه لصف ايل

 ١ قاف ىرحا لولا عرش مئالابنلا ضقتني ا لاثم اذهو 6 ٌتاقالا يزامو )
 نالماع امنا نم ىمامل ( امهيلع ) الوام لومعم ىا مام ومس مدقت, الو)
 | عراشملا لعفلا ىف لماعلا ناس ىف عرش مسالا ىف لماعلا نم غرف املو + نافيعض

 | (نيعون ىلعإل هلوقو أدبه لماعلا و هلوتف ( عراضملا ل لعفلا ىف لماعلا و زب لاقف

 هلوق طبر لبق هيلع مكمل ءاطعا ديرا نا ( بصان ل هلوق و هربخي رقتسم ف رظ

 | ىناثلا عونلاو بصانلوالا عونلا ىا فوذحلا أدئبملل اربخ نوكي 6 مزاجو )
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 ةفصدعل ةفض بصنلاب ( ةلوصفم ريغ ل هلوقو ءايبلا بناج حريق فورالاب

 فا 8 هلك ىلا عجار ريعضلاو ةلوصقع قاعتم ( اهنع ) هلوقو 2

 ةلماع اجل اهريغ نموا اهريخ نم ”ىثن اهعما نيبوال نيد لخدال 5

 لاثم اذه 6 اثدنع سلاح لجر مالغال وحن ) اهيلي اهف الا رثؤتال ةفيعض
 'نيرثعال وكف ةفاضملاب ةهبشم اهنوك لاثم اماو ةفاضم رك دا نوح

 اهم اما ناكامل هنكل مهرد ىلا اذاضم نكيمل ناو نيرسشع ناف كلل امثرد

 فورا ناب نم غرف املو + جايشحالاىف فاضملاب اهبشم ناك رييمت ىلا جاتحي
 فورا ناب ىف عرمش هعوف رم ىلع مدقم هبوصنم نذللا نيع*الا ىف ةلماعلا

 نمىا 6 ىناشلا مسقلاو ) لاقف سكعلاب اه4يف اهلع نكل نيعسالا ىف ةلماعلا

 عوفرم نافرح هلوتف 6 ناذرحال هبوصنم لبق هعوف م ناك ام ىنعي نيمستلا
 فوذحهلا أدتسالريخ ( ام )ف هلوقو أدتبمال ربخ هنا ىلع ةنثت هنوكل فلالاب ||

 فطعلا لبق مكملا ظحول نا اذه 6 ال )طفل ىناثلا ( و )امظفل لوالاىا

 هلوقو نيفرطلا نم لكلا لد نوكي نا زوجين فطعلا دعب ظحول نا اماو

 قلعتم ( سيلب إل هلوقو الوام ةفص هنا ىلع فلالاب عوفرم ( ناتهبشملا )
 هبشلا هجول ناو ناتهبشملاب قلعتم « امة وك ىف ) هلوقو سيل ظفلب ىا هل
 ةهباشم نكل سيلك ( ىننلل ) امه وكىف سيلب ناتهبشم نيفرملا نيذهناىا
 اهناذال فالح سيل كلذكو لالا نامزىف ىئنلا ىف ةلهعتسم اهنوكل رثك ام

 هلوو اهنم لقا سيلب اهتهباشم نوكيف لابقتسالا ىف ىئاللوا قلطملا ىنلل

 وه ةهباشملا نم ىتاثلا هجولاىا امه وك ىلع فوطعم راب ( لوخدلاو )
 ظفل نا اي هنا ىنعي « ريلللاو أدتبملا ىلع )و امها وخد ىفاهب نيتبءاشم امحوك
 الو اههيلع نالخدب نافرللا ناذه كلذك ريمللاو أدتبملا ىلع الخاد سيل
 طرشو ل لامعتسالا رامتعاب ىناثلاو امهانعم رامتعاب لوالا هجولا نا نحن
 نيلماع اناكامل امنا ىنعي أدتبمو امهلع ىلا فاضم ردصم وهو 6 امهلمم

 نا ىا «لصف.ال نا ب امهللع طرشو لاقف ”ىُد طرشب امهلمع ناك نيفيعض

 لكمسا نيب ىا (امهمسا نيبو ل نيلماعلا الوام نيب ىا 6 امهنيب ) لصف عّسال

 نونلا فيفخحو ةزمهلا رسمكب وهو لصفال هلوَش قلعتم ءابلا ( ناب زل امهم
 لافقف نا ةقيقح ىف فلتخاو متاق ادب زنا ام وحن اهمسا نيب وام نيب دازت

 0١ ال دار ةيفان ىهو نوشوكلا لاقو ةلزام ىعستو ةدازىه نونرصبلا

 قفطعلا دك انل. ةكاز الو ناباهلوق ىلع فوطعم (اههر بك الو) هلوقو قنلا

 «امثريغب الو رإ هلوقو ديز متاقام وحن امهم لكر بخت لصفنال نا ىنعي ىننلا ىلع

 8 (فوطعم )
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 0 فرعملا لعافلا مسا ريدقت الا ةفص ( عطقنملا ىنث 5

 ذلا ىنثتسملا ىلا ( ىذلا ) عطقنملا ىنئتسملاىا ( وهو ) عطقنملا ىنئتسملاف
 1 ملىاجرخم لب قلعتم( ددعتم نم هلوقو لوهجلا ةغيصب (جرخم ل)
 الا موقلا ىتءاح وحن هسنج نم ناكءاوس هنم ىثتسملا وه ىذلا ددعتملا نه

 موقلا ىتءاج وحي 71 كيملوا ديز نع ةيلاخ ةعاج+ ىلا اريسشم ادنز
 ىئثتسملا وه هيسق نال مطقنملاب ديق امئاو لخدب مل لَه مل اذلو اراجالا

 هيف لماعلا لب محا ىلع لماعب سيل وهو ددعتمنم حب رح ىذلا لصتملا

 هلوقو نييرصبلا ىأر ىلع هانعموا ههبشوا هنم ىئثتسملاف لماعلا لعفلا اهأ

 نالالا عباسلاو هلوقىف أدّنبملا ىلا ربما ةبسننم موهفملاب قلعتم ( اهنوكل )
 ىنعم ) ةمأكلا كلت نوكل ريملا عقرب و مسالا بصني لماع الا نا هنم موهفملا

 الك نا ىف لعفلاب ةهباشملا نكمل تيدتسايلعفةلغتاولا 000

 نافذ لصتملا فالح | اذو امهلبق اهف اههدعبام لوخد مدع يف كري

 ريغ اهلامعتس| بلغا ىف هنا يس( 2 ا هم دعم ا

 موقلا ىقءاج ود 00 ةئيرق اهلبقام ناآذ ردقب لب ربخلا روك ذم
 اراج- نكلىا ) لاقف نكل ىنعم اهنوك ديفب ريسفتب هرسفو 1

 لا هناملا فورحلا نم ةنماثلا را ىذلا فرحلاىا « نماثلاو ىجبملا

 0 0 عا ظفل ى 03 ربلالا مسالا

 هلعف ةظساأ را دنع قبلا سناو قنلا م ىلا | نيد ةسب الم ىتدال ْ

 لماع ناك ىننلا قيقحأ اذهو هو تايثالا قيقحم هنأ ثيح نع ناب هتهباشم

 نوكين اإل اللمع طرشىا(هلعط رش و لاسقف طو رش ىلا هلع ىف جاتحافيعض
 ةطساولا نوكل اهيف رثؤيمل ةفرعم ناكول هلال اسنج نوكيىتح (ةركت همس
 هلوقو ةفرعملا وهو صاخ مسا نعال سنملا نع ركملا ىننل هنوك هلع ىف

 فوطعم لوععملا ةغيصب (ةهبشموا ) هلوقو ةركن ةفص بصنلاب 6 ةفاضم آل

 ىئعي هفاصم ىلإ عجار ريعضلا و دهبشمي قلعتم « اهب ب هلوقو ةفاضم ىلع

 ةهبشموا ةفاضم نكت ملول اهناذ ةفاضضملا ةركنلاب ةهبشم ةركن همسا نوكيوا

 هب بصنب ف رحوا ةكرح ىلع اينبم نوكي ذئنيكل ةدرفم ةركن نوكت اهنا
 نوكي ىتح ةبلا هتيعسا نوكيلل ةفاضم اهنوك طَرشا امناو ةبرعم تناكولا

 | اهتهباشم تبلغ كلذك نكيمل اذاف مسالا ص اوخ نم ةفاضالا ناذ ابرعم

 مسصصسسسسسسسسسس سس سس سس سس سس سس سس سس سم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس م سس سس سس اللا
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 ظ هنا ىلع داضلا محثو نونلا ديدشتب وهو صفح ةءارق ىلع اماو هيلع ءامدلا

 فلالا ةدام فيفحن لئاسم نم غرفاملو * ءامدلل لاثع سيلف هللا ةظفل رو ردصم

 ظ فت ىا ( ن كف فخ و ) لاقق نكل و ناك ف يفخت لئاسىف عرش نونلاو

 (ىّقلتق) ةنكاس ىلوالا نوثلا بف ةحوتفملا يناثلا نونلا فذحت ناب ناك دلك |
 اهؤاغلا مزاي ففخح اذا ىا فوذحم طرش باوجوا ففُح ىلع ف وطعم

 هنا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ (محصقالا ىلعإل هلوقو اهلمت لاطبا ىا
 اهتماشم تتاف تففخ امل اهلاف محدفالا ىلع ان اكءاغلا ىا ىزاحم قلطم لوعفم

 عاش تبي عارصمب حدفالا ىلع اهءاغلا ىلع د.شّدسا مث اهرخآ محأ ىهو لعفلاب

 عارصماذهو (ناقحمايدثناك) هلوش دهشتسا ىعاش لوقىا (هلوقوحن ل لاقف

 هب رورحم ردصو برواوو اولاو *رتلا قرمثم ردصو +هردص تدب نم ريخا

 ذئنيفخ لمعلا نع تيغلا ةهبشملا فورح نم فرح ناكو هتفص رحل قرشمو

 بصنلاب هيد ناكل تلمتا ولو هربخ معفرلاب ناقحو أدّتبم عفرلاب هايدث نوكي

 ةيمسالا ةلجاو ناش ريض هعسا ردق ةحوتقملا َةفْفحلاك اهنا كلام نبا لاقو

 بجاو ناكلاريعض ردقت نا ةفْفْحْلا نيبو اهني قرفلا نكل اهربخ اهدعب

 ا] لعتلا لع اهلوخد دنع اهناب لدتساو :انهه راو ةحوتتلا ةفقخلا ق
 هللا ىضر ىلع لوق لثدمو * سم الاب نت مل ناك»* ىلاعت هلوق لثمدقو م لوخد

 ةلك ىا ( نكل فنحن ول ىذرلا هب حرصو * ناعظالا تدرو دق ناك +هنع

 قدسلا] ةفلاخ اهن ال الصا اكيلاعا نوح ال ىا ( اهؤاغلا اضف ) كل
 فيفخلاب اهتماشم تتاف ناو ناكو نا نم قبسام نال دفا 0006 نم

 تاوف مخ اهفيفُحت دنع نكل اماو رخا فرحي ةهباشم اهيف لص ىل نكل

 رخا فعض لصف نكل وهو فطعلا فرح هتهب اشم تلصح اهتبءاشم

 ةكريشم لك سم ركذ مث ( سضاح ورع نكلو ديز ىتءاحام وحن )) اهتهباشمل

 (امه« وخد ) ىعلاو ففخذا نيح ىا © ذئنيح زوحنو رثلاقف [مهنيب

 ىلع امه وخد دنع عناملا نال 6 لعفلا ىلع ]) نيتففلا نكلو ناكل وخدىا

 ىَتلا بصاونلا نايىف عرشي نأ دارا ةهبشملا فورحا لئاسم نم عرف املو

 لماعلا نم عباسلا لماعلا ف رححا ىا 6عباسلاو 2لاعف ةتسلا فورا نم تسل

 هلوقوالا ظفل ىا 6« الا ] هعوفمم ىلع هب وصنم امدقم نيعمالا ف لمعي ىذلا

 (ىف )
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 فرصنل ىف ئشسملا لعافلا نم لاح هنا ىلع بصنلاب (طرمشلا ريغإلهلوقردصلاب
 ناذ اممنأف ( ءامدلا )ريغ ( و ) طرشل ا ريغ هنوك لاح فرصت ىذلا لعفلا ىأ
 امه ردصم وه امن ا اههتردصم نكل ردصم امه نوكي ث حف نيف رصتم اناك

 ردصم ذخا نكميال ءامدو اطرمش امادام امن اذ ءامدلاو طرمشلا ريغ امو ك نيح

 هلوقو فرصتلا ريغ مكح ىف نايف ههامدو هشرسا وا عم اهتم

 ىئنلا فورح نم فرح ذئنيح مزلي ىااهمزلي و لعاف هنا ىلع عفرلاب (ىننلا فرح

 ىلاعت هلوق اذكو موقن عفر. «موقتالناتلعومن ) ناو املو نلو امواللثم
 ىلاعت هلوقو نلب بوصنم هنا ىلع رده بص * ردش نأ نا بسلا *

 ةغيصي مقتال نا تننظو موقنأمنا تنيدت لثم 0 هرب مل نأ بسحنأ *

 فطع 6 نيسلاوا ) هلوقو ةيفانلا ناب اضيا موقت عفرب موقت نا تلعو ىهنلا
 فوطعم (فوسوا )هلوقو ( نوكيس نا لع ىلاعت هلوقو) ىننلا فرح ىلع
 *«دعفنب فوس ءرملا إعف ٍلعاو * ىعاشلا لوقوحن فوس ظفل اهمزاي و ىا اضيا هيلع

 ( موقتدق نا تلعومن ) هلبقام ىلع فطع( دقوا )هلوق و*اردقام لكى تأ يفوسنإ
 سابتلالا عفدل فرصتللا لعفلا ىلع اهل وخد ىف فورملا كلت موزل طرتشا اما
 اذا هناف الع دمعي هيرو نوكيال هعفرو هرخا بصن نال ةيردصملا نيبو اهنبس

 دنغ اماو ردصملاب هلوأي نا نكمي هناذ ةيردصلل نوكي فورلحا هذه عم نكي مل

 ىفنلا نع ارت ن وكي ردبصملا نان كنار دضلل نارك دا الف اهدوجو

 اهمنوك نيعتفدق هديفن ىذلا قيفحل || نعو فوسو نيسلا هدافا ىذلا فيوستلاو

 ماكحانايب ىف عرش ءامدلا و طرشل ريغ ارمصتم لعفلا ن وك مكح نيب امل و + ةفحم

 هيلع َدَفْفَحْلا تلخد ىذلا لعفلا ىا ( ناكولو ) لاق فرصتفرظ

 العف ىا (اط رشا ) داكو ىسعوحن ردصم هل سيلالعفىا ( فرصتم ريغ
 العفىا (ءامدوا)ولو نا وحن طرشلا فور> نم فرح هيلع لخد افرمصتم

 لوخدملا لعفلا تالذ جاتحال ىا (عباتحتال) هلوا هيلع ءامدلا ماقمىف المعتسم

 ىلا جاتح ىتح ةبصانلا ناب انف سانتلاال هنال (فورالا هذه دحا ىلارت هيلع

 ىلع تلخد اهناف (نوكي نا ىسع ناو ىلاعت هلوق وحن إل تف عام ةقراف ةئبرق
 اوناكول نا نللا تنيدتىلاعت هلوقو ردصم هل سيلو فرصتت:هريغوهو ىسع
 ىلاعت هلوقو ) اوناكول وهو طرعشلا لعف ىلع تلخد اهنذ ( بيغلا نول
 نغلا محب : بضغو نونلا فيفخحن ةءارق ىلع « اهملع هللا بضغ نا ةيماحخلاو

 اا هتغيص ضام لعف ذئنيح هناف هللا ةظفل عفرو نيتعملا داضلا رسسكو

(0) 



 1 1 رح
 فرح ىه له اهناب ةئيرعلا ىلا تحاتحاو عضاوملا ضعبىف ربغال تح

 اهفيفخت نيح مزلي ىا لمعتف ىلع فوطعم «مزايو )ل نينأتلا نم ضام لعفوا
 لبقىا 6 اهلبق ) دجو. نا ىا ( نوكينا )) مزاي ناشلا ريعضيف اهلامعاو
 ىلع لدن ىتلا لاعفالانم ىا 6 قيقحتلا لاعفانم لعف ) ةفْفحْلا ةحوتقملا
 00 تنستو تلعو# نيييثلاو رعلاك تب ثلاو ققحلا نعم هيف ثدح

 كح ىف هنكل 0 عم هيف 1 ثدح ىلع لدنوا تمزجو تدناو

 فرظلا ناكامل نكل همدعو ققحصلا نم نالاتحا هل ناك ناو هناذ نظلاك

 اهلع لثم ىفاهيلا قهاو قيقحصلا لاعفا مكح ىف ناك ققمملا وه مجارلا

 ةروص تلص> اذاذ لقعلا ىف ثئد ةروص لوصح نع ةرابع وه علا ناق

 فرطلا هناذ نظلااماو نيبتلا اذكو ققحت اهضيقن لّقكال لقعلا دنع ”ىثلا

 موزلب دارملا نا ٍلعي نا ىغبني امو احوج رم الاقحا اهضيقن لمتحف مجارلا

 نا زوحفلاعفالا كلتنم نوكي نا مزلي لعف الع لخد نا هنا قيقحلا لاعفا

 رخآو * ىلاعت هلوقوحتن أدتبم اهلبقام نوكي نا زوجي لب لعف اعلع لخدال

 هلوقو * برقا دق نوكي نا ىسع ناو * ىلاعت هلوقو *هلل دَملا نا ,سوعد
 اهلبق لج وو ردقملا ناشف ار يمك ىف لعاو ففخ امل لاثم 6متاقدنز نا تلعوخ)

 ناو بولقلا لاعفا نه لعف تلع هلوؤو تلع وهو قيقحلا لاعفا نم لعف

 ةعوق م 1 ةلجلاو هريخ مكاو ا ديزو ردقملا نا ارو اهعماو ةففع
 درغملا لي وأت ىف اهتاص عم ناو نا ةلص يملا عم مسالا و ناربخ اهنا ىلع الحم

 متاقوهوااتاث ديز مايق تلع ىا فوذحم ىناثلا هلوعفمو تلعل لوا لوعفم اما

 ىلع فوطعم ( لخدنورإ هلوقو ىناثلا ريدقت ىلا جاتح الف نيلوعفملا ماقم

 ىا 4 اقلطم لعفلا ىلع ةففخلا ةحوتفملا كلت لخدن نا زوجو ىا مزلتو

 ديقع سيل ىا اًملطم هنوك لاحوا اقلطم الوخدوا اقالطا لعفلا كلذ قلطا

 لعف ىلع انهه اهلوخد زو لب قباسلاىف ديقموهائأدّتبملا لاعفانم لعش

 0 ا اقر ا اكرام الرا ادتملا لاعقا نم ناك ماوس
 ىدلا لعفلا ناك املو اضيا مس الا ىلع اهلوخد زاوج زوجي همم دعت ند مهفل و

 لوالا وىسعو داك ل ثم فرصتتمريغوا فرصتم لعف ماسقا 5 هيلع لخدي

 رك ذب نا دارا طورش ةلثلا نم لكلو ءامدو طرش ريغوا ءاعدوا لطب امل

 (فرصتللا لعفلا عمل ةح ا زايوىا(اهمزليو )لافاهنم لك ط ورش
 هلبوأت نكمي ثيح معو برضو رصنكر دصم هلىذلا لعفلا عم اهنوك لاح ىا

 (ردصلاب)
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 أ لصالا نال فيفضلا دنع ةيلكلاب اهلصا نع ةروسكملا جرت الثا تاذط رق ١
 اهلوخدم نوكي ناب ةلخجا ىف لصالا اذه ىلع ىجارنف مسالا ىلع اهلوخدوه

 اهلوخد نوزوحف نويفوكلا اما و نبي رصصبلا بهذم اذهو مسالا ىضتش العف

 ىلع اهلوخد زومال هنا ةلقتسم ةلمخجا تناك اذا هلصاح نوكيف لعف لك ىلع

 لعف ىلع لخد امناذ هيلع اهلوخد درا اذاف اهناغلا نيحو اهلامتا نيح لعف

 نازوحيو لقوا بهذم وه اي لعف لك ىلعال ريمللاو ادب لاءفا نم

 اينهقليغ نكميو هل لثملاو لاثملا نيب اهلوخدل ةيضا زيعا ةلجلا نوكت
 ىلع ءان لعف ىلع تلخدول اهنا ىنعم اهلوخدو مازللا مزايف ىا ماللا ىلع

 مسالا ىلع لخدتال اهنا ىنعمال اهنم لعفلا كلذ ن وكينا مزاي ءاغلالا زاوج

 نوكيناب اه ٌواغلاهلوذ ىلع اهل وخ دهلوو فطعبالمل ليقناف اهفيفح نيحالصا

 اماغلا ىلع افطع هلعحت ملامتا ليق رهاظو بيرق هناتعم اهلوخد زوحي و ىنعملا

 زوج انلق اذا هنال ردانو ذاش وهو نييفوكلا بهذم رابتخاب رعي الثل

 لعفلا ىلع اهل وخد زوجيهنا هنم هش ربما و أدّبملا لاعفا نم لعف ىلع اهلوخد

 مهوب زاوللا لوخدم ىلع فطعلا نال /ريدلاو أديم لعف ريغوه ىذلا

 لاعفالا نم للعف ىلع اهل وخدل لاثم اذه ةريبكل تناك ناو ىلاعت هلوق وحن ال

 ناو ةيلاح ناوىف واولاو ريمللاو أدّتبملا لاعفانم لعف ىه ىلا ةصقانلا

 لافالانم لعف تناكو لمتلانع ىغلاو ففخ لعفااب ةممشملا ف ورخلا نم

 ةيادتا ةريبكل ىف ماللا و ةلبقلا ىلا ةعجار ىه هتحن ا هعمإ ةصقانلا

 املو ةريبك اهناو بيك َريلا لصاو تناكربخ هنا ىلع الفل بوصنم ري

 ريعص وهىذلا اهعما بلعنا تناك ىلع تلخد املو اه ربخىف ماللا مزانا فخ

 ( نيبذاكلا نمل كنظن 77 ب هلوقو اه ربخ ىلا اهربخو تناك ةيعسا ىلا اهنا

 هلع ىغلا نا ففخاملو نييذاكلا نم كناو هلصاو لوالا لاثملا ىلع فوطعم
 لاعفا نم لعف ىه ىلا بولقلا لاعفأ نم 05 ِء لخدو هريخ ىق ماللا مزاو

 اهريخ فلقناو كنظنل الوا الوعفم | اهمسا بلقناو ريخلاو ُادّيملا

 ناب ىف عرش ةروسكملا فيفخن مكح ناب نم عرفاملو * هلايثاث الو عفم هنوك ىلا

 باوح' ( لمعتقإ هلوق 6( ةحوتفملا ففختو )لاق ةحوتفملا فيفخت مكح

 ظ ءاغلا زوج هنا ىنعي ( ردقم ناش ريم ىف ب لمعتف كلذك ناك اذأ ىا ردقل

 لاح 25 لاح ف اًضيا لمعت ىه لب ةروسكملا ءاغلا زوجياك ةحوتفملا

 اهرخ اك ةحوتفم اهلوا نوكل ةروسكملانم ةبءاشم ىوقا اهن وكل اهليقثت |[

 كلذ

 ظ
1 



 اكو ىلا ةلبحا ليوان ىشتقت تضقنا هلاف © تباث هاا ىااكات ) دمركا:
 ناك ىذلا ملكت ا ءاب ىلا انفضاو مارك الا وفو اهريخ ردصم انذخاذ اهيلع

 هلَردِقو أسم 00 ضتقاف ىفاضا بكرم ىلا ةلجلا تداعف لعفلا لعاف

 اهتاوخاو نا نم ةتسلا فورللا فيفخت ةلئسىف عرش مث + تباثوهو ربخ

 '00 عر ( روكا فتكو ) لاقح نكلوو ق اكو نا وهو هذدشملا نم
 فذح زود و ىا هلعاف بئان هنا ىلع انفال ةعوف رم ةروسكملا و لوهحم عراضم

 ىلع فوطعم (مزايفرل اهلامعتساة رمكل اهنم لقثلا عفدل نا: نم ةريخالانونلا

 «اهربخىف) هلوقو هلعاف هنا ىلع اظفل عوفرم (ماللا) هلوقو ففختو هلوق

 مآللا لوخد مزاي ةرودسكملا فذ اذا' ىنعي مزاب قلعتم ةروسكملا ربيخىف ىا
 ةنيرقلانع اهولخ وهو عضاوملا ضعب ىف نال ةيفانلا نال سائتلالا عفدل

 لصاح قرفلا نالاسالو مت ديز نا وحن ةففلاو ةيفانلا نا نيب يمال
 انال ةيفان ىهف عفرلاب ”ىرق ناو ةففحم ىهف بصنلاب دز ”ىئرق نا هناب انهه

 هنوكىف عقاو سايتلالا نكل ايظفل ابرعم هنوكىف 0 ملسناو لوقت

 ردانتملا وهاكءادتالا مالماللا اذهب دارملا مث دارطالا لصح الف ايلحم و اي ردت
 مال ىه ليقو مهريغو شفخالاو هب وبيس بهذم وه اضداو قالطالا نم

 بهذم وهام ىلع ريدا و أدّتبا | لعف ريغ لعفب اهتعماجل قرفلل تبلتجا ىرخا

 ىلع لوخدلا زاوجنء زاّررحالل اهربخىف هلوشب موزالا ديق امناو نييف وكلا

 ماه ٌواغلا زوج وإ) هلوق فيفخلا لبق رئاج وهاكربمللاو مسالا نيبالو اهعما

 بحي ةروسكملا نا ىنعي فيفخلا دنع لمعلا ءاغلا زاوج ديفت ةلقتسم ةلج

 نأ 3 فيفضل دزع اه ٌواَعلاَو اهلاعا زوو فيفا مدع دنع اهلامعا

 لعفلاب ةهباثملا ضعب. تاوفل كلذ ز ومي امناو متاقل ديز ناو متاَتل ادءز

 ىلع اًضِا اهلاعا زوج اذه عمو ةثلثلا نع اهف و رح ناصقنو اه رخآ مت وهو

 ا ةلج (رملاو أدتنملا لاعفان 51 ىلع اهلوخدوز هل وق لصاللا وهام

 هلوةو + ةففخلا ىلا عجار هيلا فاضملا رورحلا ريلاو دبه لوخد هلوقو
 ادتبملالاعفانمهلوق و +أدّبملا ربخ هلا ىلع الحم عوف مرقتسم فرظ لءف ىلع

 انا ليق هناك ةيفائيتسا ةلجلاو لعفل ةفص هنا ىلع الحم رورحم رقتنمم فرظ
 زوجي له اهيفحح دنعو الصا لعف ىلع لخدتال ةددشم اهئاَش لاح اهنا انلع

 زو لب .لعف لك ىلع اهل وخد زوحيال اهفيفحت دنع اهناب بيحا هيلع اهل وخد
 ريدا و ًادّتبملا لاعفا نمالعف لعفلا كالذ نوكينا طرمثب لعف ىلع ذك .>اهل وخد

 اماوفر ءتساك ريم اوأدبملا حم اوننم ىه هىتلابولقلا لاعفا 0

 (طرش) دا 007 7
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 | الوا ديقهنا ٍلعاو + مايقلاب الوأم مئاقوه ىذلا هربخ لعج ةحوتفم اهنوكل
 تيقوتلا ديق لمه ا مث ةيتيقوتلا ةيردصملاام دعب لاق ثيح ةينيقوتلاب ةيردصملا |

 | ماقمللا ىضتقم وهاكا_هصاصتخال لّش ملو ةي ردصملاام صاصتخال هلوقىف

 نيتدافالا ىلع الاد نوكيل نا نوداممي ريبعتلا 3 جاتحالا نا ىلا ةراشالل

 دري ىلع ةلالدللف الاو ةدملا ىلع اهتلالد عم ةيردصملا ناب ىنعا نيتدوصقملا

 ةيردصملا ام صاصتخا نال ةيناثلا ىف ديب ل امئاو نا ىف ةلصاح ةي,ردصملا

 صاصتخالا اذهىف ةينيقوت اهثوكل لخدمالف هي ردصم اهنوكد رحم وه لعفلاب

 دعب ةعقاو اهن وك لاح اضيا تعفو ىا ( رللا فورح دعب و) قفوملا هللاو

 (محاق كنا نم تبون ) اد رفماعسا اهدعبام نوكل ةمزاتسماهن وكل را ف ورح

 ىتح ةلكدعب ةعقا واهن وك لاح كاذك تحف و ىا( ىتحدعب و ) كمايق نمت بحت ىا

 هلوقوَدِْب ادت الا نعي ةفطاعلا ريغنع زارتحالل ةفطاعلا هلوقو (درفلل ةفطاعلا)
 ةلجلا ىلع ةلبا فطعل ”ىحيال ىتح نال زازحالل سيلو عقاولا ناببل درفلل

 كحالص ىتح روما تفرع ىا ( حاص كلا ىتح لروما تفرع وحن )
 رام ذنمو ذمدعبةعقاو امنوكلاح اضياتحت و ىا ( ذنمو ذم دعب و)
 ةدم ىا كمايق هلىتي ؤر مدع ةدم عيجج ىا متاق كنا ذنم اذكو 6 متاق كنا ذم

 رح امهن وك كح ناف نيع“ا اناك ام ىنعا رج فرح سلام امبدارملاو كمايق

 0 ىتح ركح اذكو قبس دقو ةراملا فورا مكح ىف لخلل

 عون عاونا ةثلث نونلاو فلآلا ةدام اهيلع تلخدىتلا عضاوملا ناكاملو * رح

 ام ريدقت لح اهنم عونو طقف درفملا عضوم هنا عونو طف ةلخخلا عضوم هلا

 هلوقف (ناريدقتلا زاج ثيحورل لاقف ثلاثلا ع ونلا ناب ىف عرمشف نيلوالا نيب

 رسكلا زاج ىا (نارمآلا زاجرت هلوشب قلعتم ناكملا فورظ نم فرظ ثيح

 ربخ (ىتلاك) هلوقو درفملا ردع و ةلجلا ردقت هيف زاج عض وه ىف 6

 ةأجامملا اذاوا (ءازملا ءاذ دعب ) تعقو ىتلا نا دلك لثم ىنا فود |

 (ترسسك ن اذ ) هلو هلصف مث« همرك | ىتااذاوا ( همرك | ىتاذ ىمركي نموحن )

 ةلجا قس ناب ( همر كح اانافإ لي وأت الب هنم دارملا ىا (ىنعملاف ) تنا ىا
 عم عراضم لعف همركا هلوقو أدّدبم عوف م ريع اناف يقاب ةلمجا ناف ريغتالب

 ةيعمإ ةلج هريخ عم أدّتبملاو أددبمربخاهنا ىلع الحم ةعوفرم ةيلعف ةلج هلعاطا |

 فوطعماضزا بطاحم وهو ( تحف ناو طرسشلا ءازج اهنا ىلع الحم دموزح |

 ىتاف هلوق ىنعف ىا ( ىعملاف) ةداملا كلت ةزمه تنا تحف نا ىا ترسسكى بع ْ ٠
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 ثيح صئاصخ نم هنال ثيل هيلا اناضم هنوكل ماقملا اذهىف درفم هنكل

 لاح تحف ىا (ولدعب و) ةلاحمال مح#نا اهلخد اذا الا ةلج- ىلا فاضي نا
 لعاف 1 ( لعاف) هدعل عشب ىذلا مسالا نك 15 «هنالإ ول لعل ةعقاو انتوكا

 كيك اذهو هلاثماو ا ردّ ريسفتلا لوس ون ملناو هدعدأم ه صديق فوذحم لعفل

 هلوش هرسفمت « اذكن اكل متاق كناول و رب مسالا ىلعاهلوخد نو زوجي مناف

 "0111 لول دعب اهنوك لاح اضناتنع# ىآ( الول دعي و كماش تدنولا ىا )

 َكءاهذ الول ىآ اذك ناكل بهاذ كنا الول وهن ًادتبم ) هدعب عقاولا مسالا ىا

 هريغ دوجول *ىثلا عانتمال نوكي ىذلاوه انهه الولف ( اذك ناكل دوجوم

 5 انما لول اهلا لاقي و قيساور عخلا لع لخد اذا رح فرح نوكيو

 ةيضيضخحتلا دعبام هنال بابلا اذه نم سيلف ضيضخلا نوكوي ىذلا الولاماو
 هناف“ءارقلاو ىتاسكلا اذالخ روهجلا دنع ًادّتبم هناف اذه قال العاف نوكي

 دلك دعي ةعقاو اهتوك لاح اضنا تحن و ىا « ام دعي وإن ًادتبسال امه دنع لعاف

 لإ ني رالف ام دك ىإ ةييسنلا ءالآ ىه ةنيقوتلا قو ةبردضملاق ءاننلا نا

 ىلع اهتلالداتيقوتلا لا هد وسامو ردصملا َّس ا اه دعبأم اهلعح ردصملا

 ةبسن لسق نم ىتاثلاو هلعف ىلا لعافلا ةبسن لمسقنم نوكي لوالاذ تقولا ىلع

 دعبام نالاهدعب ام تحفامنا ىا تدمي قاعتم (هنالإ هلوقو هلولدم ىلا لادلا

 ال# عوفر رقتسم فرظ ( ٠١ صاصتخال ) هلوقو (لعاف ب هي ردصملا ام

 صاصتخال لصاح العاذ هنوكىعي اذه ىا فوذحلا ًادتبلل ربخ هنا ىلع

 لعفلا ىلع ةروصقم ”ياكلا” هزه ىا هيلع روصقملا ىف ةلخاد ءايلاو هلعاذ

 اذهو 6 متاق ادنز نا تدئاه ىا متاق ادب ز ناام ساجا وحن ) هريغىف دجوتالو

 ىلع ال رورم رقتسم فرظ ( ىنعم ال هلوقو تدل وهو انهه عقو اك اذوذحم
 م تدئام هل وق نم ذارملا لأ ىعل ريسفتل] ريسفل وهو تدثام هل وقل هوص هنأ

 ىعمو تدئام ىنعم ريسفت ىلا رظان اذهو (ديز مايقت وبث ةدمإ ىنعم سبالي
 هيلع لخداَم لعج وهواما#دحا نيب ردصم نيفرح هيف نال متاق اه ز نا

 ىنترانلاءىرج الاأو ةدملا لكفل دق ةيتيقوت اهلوكلاو توبلاب الوأم تدئؤهو

 (اهنوكل )



 لامانع لف د 5 اي رفا 1 نوكي نا هزإي ذتخ - ناخلا نع

 اضيا ترسكو ئا .( ةّيئادتالا ىتح 2 , هللا نا لق و2 ) 9
 نا ةنادشالاب اهديق امئاو ةيادتالل ىت ىتح دعب ةعقاو اهنو 3 دلال

 ها ابكحوإ دق مسا ةراجلا 0 درفم ةفطاعلا ىتح دعب مقوام
 ةووملم توكل مزاف ةلج ةسادتالا لعل 4 أماو هح وتفم 925

 لثم وهو 6 قيدصتلا فورح دعبو هلوقب اديز نا ىتح اذه لوقتا ومت )

 6 متاقديز ) لاقنملاباوج ىا ( لاق نمل مئاق اديزنا من ون ) اهثريغو ىلبو مذ
 فورح دعبو ) ماهفتسالا قيرط ىلع متاَ ديزاوا رابخالا قيرط ىلع ىا

 نا الا ) اماو الا ىهو مالكلا اهب أدّتب ىتلا فورملا دعب ىا ( حاتنفالا

 دعب ةعقاو اهنوك لاح اضيا ترسكو ئا 6 لاملاواو دعبو متاق آديز

 اقترف ناو ىلاعت هلوق ون )ةَثبلا ةلج لاملاواو دعب عقوام نال لالاواو ٠

 كج ورملا نوهراكل نينمؤملا نم اضعب نا لاذاو ىا ( نوهراكل نيئمؤملا نم
 عضاوم نايبىف عرش ةروسكملاعضاوم نابنم عرف املو * قلاب كتب نم

 مني تلهعتساو نونلاو فلالا ةدام تحف ىا ( تحفو) لاق. ةحوتنملا

 تحقىف رتتسملا لعافلا بئاننم لاح اهنا ىلع بصنلاب ( ةلعاف إل ةزمهلا

 فاكو هيفرح 000 0 لف ىنغلب هلوق ( مق كنا ىنغلب وحن )
 دزفملا لي واتى هتلص 4 قو ىا ةليص ةلجللاو هريخ مكاو هعمأ تاطللا

 ىلع ةفوطعم ( ةلوعفمو ) كمايق ىنغلب ىا غلب لعاف هنا ىلع الحم عوفر

 6 متاقاديز نا تع و ) ةلوعفم اهتلج- عم اهنوك لاح اضا تخف ىا ةلعاف

 تلع لوعفم هنا ىلع الحم بوصنم درفملا ليوأتىف اهربخو اهم عم اهئاف

 اهتلجج عم ةداملا كلت نوك لاح اضيا تحت ىا (ةًادتضو) ةماق الا

 هنا ىلع الحم عوفر رقتسم فرظ ىدنعو 6 منو كناىدنع وح ) 011
 ْ رخو اكتم هلا ىلع الحم عوف رم درفغملا لي وأتى معاق كناو مدقم ريخ

 7 اهنوك لاح اضيا تحف ىا ( اهيلا اذفاضمو )) كمايق ىدنع تدب ىا

 ا بوصنمو مضلا ىلع م ترف.( نيلامتادنز نا يع "سلخ ل رس ا

 1 ىهو نا ةلج ىلا فاضضم وهو سلجال هيف لوعفم هنا ىلع ا

 أ هذهىف تحض امناو ثيل اهيلا فاضم اهنا ىلع الحم روري د رخل لل وا

 نا بحي ًادتبملاو لوعفملاو لعافلا ىتعا لوالا ةثلثلا نال ةعبرالا عضاوملا
 عضاوملا ضعبىف ةلج هنوك زاجناو هيلا فاضملا اماو ادرفم اهم 0
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 هاننناو ىلاعت هلوذ وحن ) ةلجم الا نوكتال ةلصلا نال ةلص ىه ىتلا ةلجخلا |

 ]يلا لفو ةلوض وف اه نأك « ةيضعلاب ءونتلدح افلا نآ ام نونكلا نم

 هةلص ب وهو ف هل ةلجاو هريخ ءوُسلاو نا مسا ا هلوقو هناي 1

 حاصلا ىف و ءونب ءان نم عراسضم لعف ءونتل هلوقو انيت ال ىناثلا هلوءفم |
 ةيصعلا وسل 6 ةيصعلاب ءودتل 3 ىلاعت هل و3 دنمو هاقنا لجلا ا و

 ةعاجلا ىلع ليقل هحافم اًمنازخ نئازلنا نم نوراق انيطعا ىا ىهتنا اهيلقش |

 )0 اوكا ىدلا را ىف انهنوك لاح ترك ىف 4 رللا قو 8 انيلعتل

 اهعسا ناو أدتبم عقو نيع مسا اديز ناذ 6 متاق هنا ديز وحن نيع مسانع

 مز تحف ول اهنال ةروسكم نوكتنا تبجو اهناف هنع اريخ عقو اهربخو

 اديز ناذ همايق ديز لاَشال هنال زوحيال اذهو ديز ىلع هلج-و درفملاب هليوأت

 : اربخ ناكنا هناف نيع مسا نع لاق امئاو مكاقلا عم دحمت لب مايقلا عم دال

 ىلومأم لاش, نا زوجي هناف تاق كنا ىلومأم وكن دف زوج ىنعم مسانع

 لف تلخَد هلوقو ( تلخد )زب ةلجل ف تركو ا ( ةلجفو) كمايق

 نأ دك .ىلا عجار ريعضلاو تلخد. قلعتم هر نه هلوقو ثنؤم

 فوذح اهيلا ٌئاعلاو ةلجةفص ةلهجاو تلخد لعاف ( ءادشا مال ) هلوقو
 ناذ ءادتالا مال ناربخ ىلع اهيف تلخد ىتلا ةل+اىف 0 اهيف وهو

 ىتح اهل ةمزال ةلخلا نوكيف ةلجلا نوعضم ديك أقل لخدت امنا ءادتالامال
 اذا نونلاو فلالا ةدام ناف 6 متاقل ادبزنأ تلع وحن ل اهنووضم 0 دكؤي

 تاخد امل نكل لوعفملا ماقمىف اهنوكل ةحوتفم تراص تلع دعب تعقو

 كلذل*ترسكف اهريغت مدع مزليف ةلج اهنوك بناج عجر اهربخوف ماللا
 «لوقلا دعب وإ) ةلخلا بناج نار مدعل ةحوتفم ىهف ماللا لخدتمل اذا اماو
 لقو لوسو لاقك هنم قتشيامو لوقلا دعب تعقو اذا اضيا ترسكو ىا

 لوقلا دعب ىا لوقلل ةفص ليعف نزو ىلع « ىرعلا ) هلوقو لقتالو
 اذاذ معلا عمو نظلا عم لوقلا ىف لمعتسي لوقلا نال ( نظلا نع ) ىراعلا
 نوكي نا ماي الوعفم ناك اذاو.هل الوعفم نوكي لوقلا اذه دعب تعقو

 لوقلا دعب عقوام ناكو لوقلا دعب انهه عقو امل نكل ءىح# اك احوتفم

 ةهج نيتهج ةلجخلا هذه لثم ىف ناف ةلج- نوكي نا بجي ةياكملا ماقمىف
 درفملاب فرصتيف لوقلا لوعفم اهانعم ةهجنذ اهلثئفل ةهجو اهانعم

 لوقلا ناكاذا اماو ةياكح اهنوكل اهيف فرصت الف ةلج- اهلظفل ةهج نمو

 ( ىنعم ) ْ
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 ةزمه رسسك ىا ( رسسكلا بجو ) ةروسكملا ىف همدعو ةحوتفملاب ةلجخجا ريغت
 ىنعملا نوكي مولعملا هلعف ردصم ناكّنا وهو رممك ردصم رسكلا هلوقو نا

 ردصم ناكناو ةروسكم نونلاو فلالا ةدام ةزمهل ملكالا لعج بجو

 ةروسكم اهنزم# نوك بجو ىا ةروسكم اهنوك ىنعملا نوكي لوهجلا هلعف

 رسكللوا بجول هيف لوعفم ( لجبا عضومىف ) هلوقو رسكلاب هّئارق ىنعي
 نوك مدعل هنم ىف فذح زوحي ال اذلو عضي عضو نم ناكم مسا عضوملاو
 عضوملاىف ىا .ةلج عجب وهو لها ىلا فاضم وهو رارقتسالا ىنعمي هقلعتم

 بجو ىا رسكلا ىلع فوطعم 6 حلاو ) هلوقو ةلخلا عضوم وه ىذلا

 ناعم ىلع قلطي درفملا نا لعا ( درفت عضوم ىن) اهتزمه تف ىل حتا
 درفم اسيل نورصانو نارصان و درفم رصانف عج و ةينثتلا لباشأم اهنم

 رصانف هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج لدبالام وهو بكرملا لباشام اهنمو

 وهو ةلجخلا لباشام اهنمو بكرم بالا رصانو درفم نورصانو نارصانو
 ةلج- ديز رمصنو رصان ديزو ةدرفم اهلكت اروكذملاو مان دانسا هيف سلام

 لافقف لجلا عضاوم نايب ىف عرش مث + عا هللاو ىتاثلا وه انهه دارلاف

 ىه ربعط 525 بئانو لوهجم لعف ترسكو ليصفتل ءافلا# تر ١
 هنال اهتروصال نا ةدام اهب دارملا نا ىلا ةراشالل ٍتشنا امناو نا,ىلا :عجار

 (ءادتالاىف) راح ريغ وغل وهو لصاملا ليصحت مزال اهتروص دارملا ناكول

 ترسك ىا لعافلا بئاننم لاح هلا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ وهو
 مالك ءادتا هناف 6 متاق ادنز نا وحن ) ةقيقح اما مالكلا ءادتاىف اهنوك لاح

 وهو افانيتسا نوكيناب كلذو اريدقت اماو اهلبق امب اهيف طبرال هنال ةقيقح
 نا مهلوق كنزحالو * ىلاعت هلوق وحن هلبق امب طبتم اذانيتسا هنوك ثيح نم

 ناف ءادت الا ىف هلو ىلع ف وطعم( مسقلاباوجىفو )ب هلوق + اعيجج هلل ةزعلا
 اهربخىف ماللا تلخد ءاوس روهخلا دنع ةلاحمال ةلقتسم ةلجج مسقلا باوج

 لاقو « تاق اديز نا هللاو وحن ) لخدت ملوا مئاقل اديز نا هللاو وحن
 هنا ىلع ءانب محتلا هيف زوح هءاوجيف ماللا تلخد اذا دربملاو ناويفوكيلا

 / حيرصلا درفملا ىلع ءانب هدعبتساو اذهل ىذرلا ىضربال نكل درفملاب لوأم

 | ىلع اما فوطعم ( ةلصلا وآل هلوق هب لوأي فيكف مسقلا اباوج عّشال

 | ىلع امودم هنوكل ءادتالا ىف هلوق ىلعوا هرقل مسقلا باوج ىف هلوق

 | ىلع ةلخاد اهتوك لاح اًضيا ترسك ىا مالكلا لوا هعوقول قالطالا



 هه 4٠١ م

 نم موهفم هنا عم عقت الف هلوقب ءانثتسالا ديق امئاو ةروسكملاب سيتلال ىدنع

 م دقتلا زاوج مدع ةلئسم اهمثهدحا نيتلئسم قباسلا ىف ركذامل هنال ءانثتسالا ظ

 نيمكمللا نمءانثتسا ءانثتسالا اذه نا ,هوت مالكلاةرادص بوجو ىف رخنالاو |
 توجو ىهو طف ةيناثلا ةلئسملا نم ءانثدسا هناب مه وتلا اذه عف دب ناداراف |

 هيف قاب هيلع لومملا مدت زاوج مدع مكح نال ىلوالا نمال مالكلا ردص

 ةتسلا فورملا قمت ىا © اهقحلتو ) هلوقب ىرخا ةلئسم ىفعرش مثء اضيا

 هذهل لاقبو ةملكلا رامتعاب ثنؤم وهو اهقحلت لعاف ( ام ل هلوقو ةروكذملا

 ( ىغلتف ) هلوق لمعلا نعاهعنملاهب تيعس عنملاوهو فكلا نم ةفاكلا ءام ةملكلا
 هلعاف بئانو لاطبالا ىنعم ءاغلالا نم لوهجم لعف وهو اهقحلت ةاج- ىلع ةفوطعم

 نعال ( لمعلا نع )ل اهقولح نيح لطب ىا ةروكذملا فورملا ىلا عجار هتحت

 تيغل اذانيح فورحلا هذه لوخد زوجي ىا ©« ذئئيح لخدتو )ب اهانعم ةدافا

 ىلءاهل وخد بجي امنا فورملاهذهنال لخدت قعلتم ( لاعفالا ىلع )لمعلا نع

 "11 ردا ناوج اوحن و كلذ ضقت ملاهلع لطب الق هيصن اع“ اهءاضتقالءاعمالا

 صاوخ نام ىف 0 ةتسلا فورااهذهل متلئاسم ناب نم عرف املو* امناك
 ةروسكملا نيب قرفلا نا ىنعي ةروسكملا ىا (نافإل لاقف ةدح ىلع اهنم لك

 اردصم اهريخ نم ذخأي ناب « ةلخلا اى تعم ريغت ال ) ةروسكملا نا ةخوتفملاو
 (َناو) ةيفاضا دبسن اهعسا ىلا اهربخ دانسا نع لدم ناو اهمسا ىلا اذاضم
 عم ىا ( اهتلج- عم ري ىهو انركذ اك ةلجللا ريغت اهناذ اهفالخم ةحوتفملا ىا

 فرظ اهتلج- عم هلوقو أدّت ناو هلودف ( ردصملا كح ىف ل اهربخو اهعسا

 هريخ ناكنا هنا ىتعي هريخرةتسم فرظ ردصملا ,كحىف هلوقو ناةفص رقتسم

 ماق اديز نا ىنبحيا وحن هما ىلا فاضيو هردصم هنم ذخؤي تاقتشملانم

 وحن كلاذك فاضيف ةيردصملا ءايلا ه. قمح ادماج ناكناو همايق ىئبحتا ىا

 ةياوسكملا نب قرفلا نيب املو « ةتيناسنا ىبعا ىا ناسا اديز نا ئبعا

 لصالا كلذ ىلع تيب ىتلا ةلثسملاو قرفلا ةرمث نيس نا دارا ةحوتقملاو

 2 دمنو بجو هلوش قلعتم ماللا ىعع ةيلجا نم ظفل © همن نمو ) لاقف

 هرخاب ءاهلا تقلا انههو انهك ناكملا ىلا ةراشا ةراشالا ءاعسا نم ةثلثملا ءاثلا

 اذه نا ثيح ن م نا انههو يعي م نيدو ءانسعلا مصب مْ نيد قرعلل

 ناكل اموضوم ناكام ليسا, ققحلا ىف سوس ناكم ةماس لبضلا

 وهو امتد قرافلا لصإالا اذه لجانم ىا ةدعاقو لصاىف هيلا راشملا
 11 يوب يسم ا هل ببلاد اج دج بتيجي تول د2 عد جب سم حاس دا تس سس »صج ردع سبب وم ص ب سس سس مع ع 5
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 ظ عفد هبشيب اعفد مدقتملا , مالكلا ٠. نم دلوت مهو مِيفِدوْهَو ”ااردتسالل ) ْ

 | ( يم ) وهو تيل ظفل ةتسلا نم سماهلاو ا تيل ظفلىا ( تيلو ) هانثثسألا |
 هبلط هنا رابخال الثم دوعي بابشلا تيل ىنعم سيل عي هرايخال ال هءاشنال ىنا |

 هيف عمل الام بلط ىنمتلاو ظفللا اذه. ىنتلا دجوب هنا هانعم لب راكتلا اذهلبق |

 هناجر مدعل وا ال وهم هن وأ دعب" ءدع ناك ءاوس رسسع هفام بلط وا ٠

 ىاكلا لعل ظفل اهنه سداسلاوا ( جحرتلل ) وه( لعلو ) ببسلا مادعنأل |
 ناك ناذ هلوصخحم قوثوال نكم ءثرالتا وه ىزتلاو هلاثنالا ق1
 هل لاش قوثولا مدع عم انيطعت كلعل وحن راكتملا هبحنأم راظتنا راظتالا كلذ ظ

 هل لاش اضيا هلوصحم قوثولا مدع عم ,لكتملا هه ركام ناك ناو عمطلا |

 ( اهلوم مدقت.الو ) لاقفاهلئاسمىف عرش مث + ةعاسلات وما ىلعا وحن قافشالا |
 ( اهيلع )اه ريخو اهعسأ نم َةتسلا فورا هذه لومعم مدعت نا زوجيال ىا |

 رخؤم أدتبم ( مالكلا ردص ) مدقم ربخ ( اهلو ) هلوق فو رملا كلت ىلعىا |
 هلال هلع تلخد ىذلا مالكلا ردص ىف فورا هذه عشنا بجي هنا ىا |

 ققحم هناب ةدافالا قرط نمعون ”ىا نم هنا مالكلاعورسش لبق دافتسينا بحي |

 دافتسيال اذهو مهو عفدلوا هيبشنوا جراوا نمت ءاشنال وهوا دك ؤ مو |
 مالكلا ةرادص اهل بجو اذاّر# فورملا اذه ريدصتالا عماسلل

 اهيلع تمدقتول هنال اهيلع اهت الومعم نم اهل ومس مدقت ذئنيح زوحالف أ
 ىلع بوصنم ( ناريغ ) هلوقو اهنم ةدوصقملا ىه ىتلا ا .مترادص بلطإ

 مالكلا ردص ةتسلا فورملا نم لكل نا ىنعي اهل ىف ريعتلا نم ىنئتسم هلا
 عجار هتحن ريشسملا هلعافو ءانثتسالل ليصفت « عقت الف ) هلوو ةحوتفملا ناآلا |

 ردص ىف ىا ( ردصلا ىف ) نادل عمت ال ىا ةماكلا رابتعاب نا لك ىلإ

 الصااءوقو عقت الىا فوذلا لعفلل قلطم لوعفم 6 الصا)ل هلوقو مالكلا |
 ردصلا ىف هعوقول دادعتسا هل سيل فرحا اذهنا ىلا ةراشالل هءهدك اامناو

 هنم لعج ىذلا مالكلا ىلا رظنلابالو هلع لخد ىذلا مالكلا ىلا رظنلابال
 هيلع لخد ىذلا مالكلا لعج امل هنالف لوالاامأ هريخو ه ا عم أزج ظ

 ىلا جاتحف ادرفم هلعجو ةيمالكلا نع مالكلا جرخا ردصملا مكح يف ظ

 لاس ةيلومعملا ةلززتم ىلا لزت اذا لا لماع ا فاكس |

 ناك ىذلا مالكلا ىف ردصلا ىف عقوول هنالف ىتاثلا اماو ةرادصلل هدادعتسا

 مئات كناانلق اذا انال ةروسكملا نم سابتلالا عقو متاق كنا ىدنعوحن هنمأزج |



 هه م قع

 ظ
 ظ

 | اا را رللو قرشا هلا لعاوا لملاو نك وه ويفرح عب را لغاؤا
 ةعبراىلعوا فرحا ةثلثىلع هلقا لب فرح ىلعوا نيفرح ىلع نوكيال لعفلا

 لعفلاب اماشثم فورا هذه تناكميسقتلا !ذهبو ةتس ىلعوا ةسهخ ىلعوا

 وهورخآ هجول اضيا ةمشم ىا اهنوكل ىلع فوطعم (مح#وإ) هلوق ىضاملا

 الله وح ا وا كلذك محلا ىلع تيلب ىضمملا رخآوا نا ك4 اهرخاوا ) م

 ' ىنعم اتماشم اما و اظفل امتماشمل ناس ناعجولا ناذهو مجدل ىلع تيدب فورا

 دوجولاب قلعتم ( لكى هلوق و ثدحلا ىا (لعفلا ىتعم دوجول ول لاق اكوهف
 «اهنم) لكىف ادوج وم لعفاا ىنعم نوكل ىنعم لعفلاب هباشم فورا هذه ىا

 نا ٍاعا* ججرلاو ىملاو كاردتسالاو هيبشتلاو قيقححلا لثمةتسلاهذهنه ىا

 العفن وكي ناو ايوغل العف لعفلا نم دارملا نوكي نا لقحي لعفلا ىنعم هلوق
 دوجولىا ةيئابةفاضا نوكي هيلا ىعملا ةفاضاق لوالا ناكن اذ ايحالطصا

 هتفاضا نوكي هيلا ىعملا ةفاضاف ىناثلا ناك ناو ردصملا ىا ثدملا وه ىنعم

 لعفلا نم ءزج وه ىنعم دوجول ىا لكلا ىلا ءزمجلا ةفاضا ليبق نم ماللا ىئعم

 نابع رش مث عا هللاو جالطصالا لعفلا نم رج ناك ىذلا ردصملا ىنعي

 ًادتيموهوناونا ظفل ىا اهحنفب (ناوإ ةزم#لا رسسكي نا لاقف اهنم لكى ناعم

 قيقحل ىا قيقا نعمل ناموضومامّأىا فوذحمأدتبلربخ (قيقح) هلوقو
 سلو ديزل مايقلا توبث هنم مهفنملا نوكي متاق دز انلق اذا الثم ةاجلا نوعضم

 ديزل تيثىذلا مايقلا نا هنم مهفنملا ن وكي تاق از نا انلق اذا اما و ديك آت هيف

 ملا هناىتاثلاىفو مايقلا تول ملاعب سيل لوالا فبطاخلاف ررقتو قةحندق

 ناكرشم ةددشملا نونلاو فلالا ةدامو هررقتو هققحتل ملام ريغ هنكل هتوشل

 ناك نا ةلجلبا ريغتال ةزمهلا رمسكب ناك نا اهنكلو قيقحلا ىنعم ةدافاىف
 00 لمع ايدل رحنا طفل ناوكم نأ زوح هنا معاو + ”ىحيساك اهريغتف اهب

 ناونا اعل ةتسلا نم لوالا ىأ ددوص أرعتمسم اذرظ قيفحملل هلوق نوكد ناو

 نا نم الاح ارقتسم اذرظ قيهحمال هلوذ نوكي نا اضيا لّقحت و قيقحلل نانئ اكلا
 لكد_عىا دادعتلا نم مهشب ىذلا لعفلل لعافلا بئانب امهلدو تاما ناو

 قيقحلل نيصع وص وم امن وك لاح لعفلاب ةهيشملا فورملا ند |يهنم دحاو

 6 نااكو ) برعملا ىف اذكر يمللا نم لادا عوقو زوج نم دنع ليو ًاتالبوا

 ءاقلألا ىا (دييغتلا ) وه ن اك طفل ةيهلا نف تلانلاوا ن اك ظفاو ىأ

 وه نكل ظفل ةتسلا نم عبارلا وا نكل ظفلىا ( نكلو )) هربخ هعسا هيبشت

 ( كاردتسالل )



 مي ا »ل
 ناينامز :نافرط امنه الك ن اف ( ثبيسلا موو: ةعجللا مو ) ثيم لان نانا! |

 ( فال ) هلوةهنمالدبالو رخ الا ىلعاذوطعمام#دحا سيل و تب رضب ناقلعتم

 فالخم سالم اذه ىا فوذحلا أدّبملاربخ هنا ىلع الحم عوفر رقتسم فرظ

 فرط دوما ماما و ناهز فرظ ةعجلا موب ناف (دجملا ماما ةعملبا موي تبرعض))
 ىلع فوطعم ( هحافت نم هرمث نم تلكأو ) هلوقو اههانعمىف داحتا الف ناكم
 ىنعف تلكاب قلعتم هرم نم ىف نم ناف بيكّرلا اذه فالح و ىا لوالا لاثملا
 قالطالاب افلتخاف ديقملا ىنعم اضيا هب قلعتم هحافت نم ىفو قلطملا مومعلا

 |مهقلعت نب ر وك ذملا نيلاثمللا ىف زوحمف رخآ الا ىنعمم امهدحا سيلو دسقتلاو
 مسا ىف لماعلا ناب ىفعرسش دحا و مسا ىف لماعلا ناب نم غرفاملو + دحاو لع

 ىا (نيعسأىف) لمعي ىذلا ىعاعسلا ىلخفللا لماعلا ىا «لماعلاو )ل لاَقف

 مسالا ىف لماعلا ناك اكىا (اضيا نيعست ىلع )رمل و أدّتبملا امه نيذللا نيعمالا ىف

 هنأ ًادّربم 00 ةصخم ءاككوهو لوا ديمو مسق)) نيعمق ىلع

 نع ىف رك ذ ىذلا مسقلا وه اذه ناب لعانل لصح لاج الاى ا قيسامل

 نان ادت 4 ؤضتمال هلوقو نيوسعلا نم مسق ىا | ينم هلود ردق ذك نيوسقلا

 ىرغص ةلجج هربخ عم وهو ىتاثلا ربخ رقتسم فرظ (هءوفرم لبقال هلوو

 6 سكعلا ىلع امنمىناثلا مسقلا ىا قو لوالا ربخ هنا ىلع الحم عوف ع
 هع وفم لبق هن وصنم ىذلا مس ةلا ىا(لوالا مسقلا مسقلا هب وصنم لبق هعوف ىع ىأ

 ىلا ةثلث "يمت نال هرييمت ىلا فاضمو ادار همام هلوقو (فرحا ةينامث)

 عوف رم رقتسم فرط (اهنمإ) هلوقو أدتبم (ةتسال هلوقو رورحمو عومي ةرمشع
 عجا رهتح ريتسم هلعاف بئانو لوهحم لعف (ىع#“إ هلوقو هتفص هنا ىلغ الحم

 ةفص بصنلاب (ةمشمإ) هلوقو هل ناث لوءف» (اةورحز ةتسلا فورا ىلا
 هوجو. ىضاملا لعفلاب هبشي اذ ورح ىا ةمشمب قلعتم (لعفلاب ) هلوقو افورح ٠

 هثلث ىلع )ل ةيثبم اهضعب فورا هذه نوكل ىاةمشمب قاعتم( اهنوكل )هلوقو

 | لعاف نم لاح ادعاص هلوقو فطام هيف ءافلا ادعاصف هلو ( ادعاصف فرحا
 هن وك لاح ةثلثلا كلذ بهذف ىا بهذ وهو اماع* اب وجو فذح ىذلا لعفلا

 ١ فورملا ىف لصالانارعينا ىضبنيامبو +ددعلا نم هقوفام ىلا ىا قوفلا ىلا ابهاذ

 نوكسلا ىلعاينبم اهرخآآ وا نوكي ناو نيف رح ىلعوا دحا و فرح ىلع نوكي نا
 | فرح اهف سيلو تيلو ناو ناك فرحا ثلث ىلع اهلقا ةتسلا فورا هذهف

 تيلوناو ناوهو فرحا ةثلثىلع ىه امناو دحاو فرح ىلع وانيفرح ىلع



 تا 0

 رقتسملا لصواو هنم فذح راجلا نا هنم لع فرظلا ىلا عجارلا ريضلا ىلا

 دعب قلعتملا] صوا ام ماقم فنصملا نيب املو * ةيسانلاب هعفرو ريعتلا كلذ ىلا

 ارور# قبا ام ماقم نيس نا دارا ارورحم هّؤاَسا زوجب الامو راجللا فذح

 تاقوالا ضعب ىف رورجيا قم ىا قم دقو لاق هيلا هقلعتم لصوالو

 (ذوذشلا ىلعإل هلوةو راجلا فذح دعب ارورحم هنوك لاح ىا «ارورحمإ
 انت اك ءاقب قس ىا قبيل قلطم لوعفم هنا ىلع الحم بوصنم رقتسم فرظ

 ةقيقللا ىف قلطملا لوعفملا نال ىزاحم قلطم لوعفم اذهل لاَس و ذوذشلا ىلع
 ةفصلا ىلع هقالطاف هتفص وه امنا رقتسملا فراخلاو قب ردصم هنال ءاقب ظفل وه

 ( هللاو حت ) هتفص ىلع فوصولل عوض وم ظفل قالطا لبق نم زاجيلا ىلع قالطا
 قباو مسقلا فر>وه ىذلار لا فرح فذخل ناعفال ( هللا و ىا نلعفال ) راب

 اروري هءاشنا مثممقلاباوجوه فوذحلاو فذحلا ةنبرقو ارورحم هللا ةظفل

 . ةلالطلا ةظفلب صتخم هنا اولا نو رمصبلاف هيف اوفلتخا رنكل مسقلا باب صنخم
 ةلالا ىلع ىلاعت هللا ءاعسأ راس نوسيمن نويفوكلاو ىلاعت هللا ءاعمأ رئاس نود

 زوحيال و لاقق راجلا لئاسمنم ىرخا ةلئسمىف عرشمث# هيف كلذ نوزوحيو
 رقتسم فرظ (ىنعم) هلوقو نيفوذحم وا نيظوفلم اناكءاوس (نيراخلا قلعت
 (دحاو) نينب اكلا ىا ةفرعملا قاعتملا ريدقت ىلا دنا لع دا وزع

 ةفص دعب دعص (فطعلا نود. ) هلوقؤ املاح هنا ىلع الحم بوصنموا

 قلعت زوحجيال ىنعي قلعتلاب قلعتم «دحاو لعش )ل هلوقو هريمض نم لاحوا
 اوطعمامهدحا نوكي نا ريغ نم دحاو لعشب دحاو امهائعم نيذللا نيراملا

 ةسيالملا نعم امهالكانهه نيئابلان اف (ورمجبديزب تررم لا الفل رخ الا ىلع
 رخ الاىلع اذوطعم امهدحا سيلو ادحاو امانعم نوك لاح تررع العتو

 ىلا هلجامتحا الو ديز ةسبالم لوغشم تررم نال قلعتلا اذه زوجال ذئنيخ
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 فالخ نيصخم3! قلعت نا زوج ةدحاولا ةسب الملاو ةدحاو انهه ةسبالملا نال

 رخ الا نع ىغتس امثهدحاذ دحاو صخ# نم نيترداص نيتسبالم هيف نات لوالا

 لثمىف وكيخاب ديزب تررم لثمىف رخن الا نم الدب امهدحا ناكاذا زوجي اذكو
 فالح لامتشالا لد, ىناثلاو لكلا لدب لوالا ناف هر ىلا كلفلا ىلا ترظن

 دجوبال وهو اطلغ الدب نوكي ديز, نم الدب ورم ناكاذا هناذ هيف نحن ام |
 زوخيالو ىا لال هلوق لع فوطعم (تبرضالو) هلوق ءاحصتلا بيكارتف |

 الا



 هه[ مو اوس

 سائقناف هللومتلاريغىفوادبف لوغفلا يغىف هتوكلاعت نيالا ا

 أدبه سايقلا مث هلوق قافتالاب ني رورحم ببال اماب قبسدق اههرورحم لاح

 هل ةلصو ةيردصملا ناب بوصنم بطاخم ع راضم لعف (لصوتنا ) هلوقو
 نا ىا لصوت لوعفم ( هقلعتم) هلوقو هريخ درفملا ليواتىف هتلص عم وهو

 (ىلحلا باعالارهظنف) هلوقو (رور يلا ىلا )الصاو راما ثلاذ ىلعتم لعجت
 نا ىا هتفص بصنلاب ىلحلا هلوقو هلوعف» بارعالاو لصوتنا ىلع فوطعم

 ىف ىا ( هيف ) ايظفل ارهاظ رادلا دوجو دنع ايل ناك ىذلا باعالا لع

 فذحلادعب ارهاظ نوكي ىذلا ىلحلا بارعالا كلذ ىا( وهو رورحملا كلذ

 هالوعفملا رغوة يف لوعفملاربغ ىه هئيلوطتم لع ىإ(ذيلوعفملا لظ
 ىا ( ةيمئانلا ىلع عفرلاو) لعافلا مساوا امولعم العف قلعتملا ناكنا اذهو
 لودفلا معآوا الوهم العق قلعتملا ناكنا لعافلا بئان هنا ىلع عفر اماو

 ىلا عججار هتتحن لعاف بئان لوالا هلوعفمو لوهي لعف ( ىم“او )) هلوق
 ىمع“ نعي هيلع فوطعم ( الاصياو) ىتاثلا هلوعفم ( اذذح هلوق ورك ذام

 هبارعا هيف رهظي ثيح هرورحم ىلا هقلعتم لاصنا نم وراها فذ> نم ركذام

 وحن ) رور#لا ىلا الصاو قلعتملاءجيالاصياو اذوذحم راما لمي اذذح ىلا

 ىدعت.ال مزال لعف راتخا نال (هموقنم ىا هموق ىسوم راتخاو ىلاعت هلوق
 لصواو نم ظفل وه ىذلا راملا فذح املورمدلا فريالا هبلوعفملا ىلا

 ىذلا عناملا لاوزا لحما هءارعا رهظا موق هلوق ىلا راتخا وه ىذلا هقلعتم

 عقب مسا لكىف هيلع ساقنال و ىعامس ماقملا اذه ىف نم فذحو را فرحوه

 لوةون ىعامسلا ىا ىلاعت هلوق وحن ىلع فوطعم ( مهاوق وحن و ) راتخا دعب
 ءاريثملانآن ( هيف رقتسمو هض ءارتشض ى ا رسم اف رظو كرش ل

 كَرشان لاملا اذه ىف اديز تكزنشا لاعب ةعواطأل وانو كلريشا نم لوعقم مسا

 ىلا انهه دنسا الو كيرمثلا وه هلعاف بئان ن وكي ذئنيف- ةكرمشلا دب ز لبق ىا

 هيفنا هنم لع هيف كرتشموه لب كريشمب سيل لاملاو لاملا ىلا عجارلا ريضلا

 هنا ىلع الحم عوفر رورجلاو لاملا ىلا عجار رورجملا رييصلاوىف وهو انذح
 ءاَرشملا وهىذلا هقلعتم هلا 0 رادلا فذخل كرشملا لعاذ بنان
 اذكو هتحت ريتساف وهوه ىذلا عوفرملا ريضلا ىلا رورجلا نم ريهضلا لقتناف

 ىذلا فرظلا ىف رقتسا فوذحلا قلعتملا نا هانعم ناف رقتسم ٌفرظ مهلوق

 رقتسملا دنسا الث هيف رقتسملاوه فرظلاو قلعتلاوه رقتسملاف رورجياو راخاوه

 ٍّق



 امهلع لخادلا زادلا فذحف نيؤرملا نذهىف العث ثروا ام«اع اهلجو

 لل لاثم اذه ( ىعالا ةءاح نإ لؤكو سبع لاعت هلوق وحن ) املافيفحت

 هءاج نال هلصا نا ىتعي هلريسسفت ( ىمالا هءاج نال ىا) هلوقو ةي ردصملا
 ةيردصم ناو عزانتلا ليبس ىلع ىلوت و سبعب قلعتمرج فرح ماللاف ىعألا

 مح رص هبل وعفم ىلع الم بوصنملا ريضلاو ضام لعق ءاحو ةيقرح ةلوص وم

 وهو نا ةلص بارعالانم اهل لحم ال ةيلعف ةلج ءاج ةلجو هلعاف ىمعالا و ءاخل
 بوصنم ديعبلا هلحمو ماللاب رورجم بيرَعلا هلكغ درفملا لي وآت ىف هتلص عم

 ىلع فوطعم رملاب وهو «ىلاعت هلوةوإل سبعلوا ىلوتل هللوعفم هنا ىلعالحم
 رورحم وهو هظفل دارم 6 اوعدنالف هلل دجاسملا ناو) هلوقو قباسلا لاثملا
 ىلإ ةراشاو هلزيسفت (هللدجاسملانال ىا) هلوقو ناب فطع هنا ىلع اربدعت
 نم فرح ناو اوعدت الب قلعتم رج فرح ماللاو دجاسملا نال هلصا نا
 عوف مم رعتسم ف رظ هللو هعم|ا اظفل بوصنم دجاسملا ولعفلاب ةهبشملاف ورملا

 نا ةلص بارعالا نم اهل لحال ةيعما ةلجب ريملا عم مسالاف هريخ هنا ىلع الحم
 بوصنم ديعبلا هل# وماللاب رورحمبي رقل اهل درفملا لي وات ىف هتلص عموهو

 ىا (اهن ) هلوقوأدتبم عفرلاب« ىعاعسلا و هلو قا وعدتالف هلل هل لوعفمهنا ىلع
 الحم رورحي هتلص عماموام ةلص وهو زواحن ىا « ادعإ) ىذنا عضوملا ف

 ىلع ةفوطعم ةلمجاو أدتبملا ربخ الحم عوفر رقتسم فرظ رورجنا عم راجلاو
 هلوق ىف امل ناب 6 عمسامب )) هلوقو ادع لوعفم 6 ةثلثلا هذه لو ىسايقلا ةلج
 اف فدحي ىلا عضاوملا نيبامل هنا نعي ام نع لاح رعتسم فرظ وهو ادع اع"

 ىتلا عضاوملا ىف وهو اماع“ اهنم فذح ىتلا عضاوملا نيسنا دارا اسامق راخلا

 ىلا عضاوملا نم اهنوك لاح ناو ناريغو هلل وعفملاريغو هيف لوعفا ا ريغ ىه
 هلودب قلعتم (برعلانمإ) هلوقو اهنم راجلا فذح المعتسم كلذ عما عمم
 ىلع فوطعم (ساقبال ول هلوةو عمم هلوق ىلع فوطعم (ظفحت )) هلوق و عمم
 اذا ىنعي ام ىلا عجار رورجاريعكلا و ساس الب قلعتم 6 هيلع ل هلوقو ظفحي
 ىلع كلذ ظفح ةثلثلا هذهريغنم فوذحم راج فرح ءاغلبلا بيك ارتىف عقو

 0 ا م را اول اعلا روحا و رتل نإ عمت ىذلا هجولا
 (سايقلامث) لاقف هبارعا نوكي فيكو هراج فذح ىذلا رورجلا لاح نيسنا
 هقذح ناك ءاوس زاكلا فّدح دعي ىا (قذملا دعب إل ةطوبضملا ةدعافلا ىا
 لاح (نيلوآلا ريغىف) هلوقو اهادعىف امايعامسوا ةثلثلا عضاوملا فاك ايسايق
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 مميجإ مع جس
 | ىلاعت هللا هجر فنصملا ىئتكاو ايلوضح ىناثلاو ايليصحت لوالا ىَعَتَتَو

 | ربخ هنا ىلع الحم عوفرم رقتسم فرظ (فالخ ) هلوقو لوالا لاثملاب
 | ( كماركال كتمركا ) فالخم اسب الم لصح زاوملاىا فوذحلا أدّيبملل

 لعافل العفو انادح سيل هيف ناف لوالا طرشلا دجوب مل لاثملا اذه ىف ناف

 هلوقو بطاخملا نع ردص ثدح وه لب كتمرك اوه ىذلا للعملا لعفلا

 لاثملا اذه ىفو لوالا لاثملا ىلع فوطعم ( سما ىدعول مويلا َكْتيجاَو)
 ةرداصلا ةيئيجاك رلكتملا نع ارداص اثدح دعولا وهو هل لوعفملا ناك ناو

 رخآلاو مويلا ف ردص امهدحا ناف دوجولا ىف انراقم سيل نكل هع
 هل لوعفملاو هيف لوعفملاىف رورجملا لاو>١نايب ىف عرشمث + سمالا ىف ردص
 ماللاو ىف ظفل وهو (راملا فذح اذاو) لاقف اسايق امهيف راللا فذحت دعب

 نيب وصنم اناك ىذلا لحلا بصنلا امهر ورحم لبشب ىا ( رورجلا بصتتن )
 ىناثلا ىف هل لوعفمو لوآلاىف هيف لوعفم هنا ىلع رالا دوجو نيح الحم هب

 ةنيرقب فوذحم اهؤازجو ةيطرش ةلجج ( لعافلا بئان نكي ملنا) هلوقو
 هلوقو اظفل رورجلا بصتنب لعافلا بئان رورجيلا نكي مل نا ىا هلبقام

 6«ناكن ا اظفل رورجلا عفريو ىا بصتنب هلوق ىلع فوطعم ( عفربو)
 لعافلا بئان ناكنا ىا ناكر بخ بصنلاب (هسان) ماللاو ب رورلا ىا
 ريمضلا نم لاح هنا ىلع الحم بوصنم رقئسم فرظ ( قافتالاب آل هلوقو
 هنوك لاح كلذك عفري ىا عزانتلا ليبس ىلع بصتنبو عفريىف نكتسملا
 قال هلا ىنعي ههاسبالم هنوك لاح اضنا بصنو ةاصلا قافئاب اسالم

 مسقلا فرحوه ىذلا راجلا فذح اذا هنا ىت أيس اك مسقلا ىف قب اىارورحم

 زو< ىتلا عضاوملا نم ثلاثلا عضوملا ىا («ثلاثلاو) ارورحم رورجلا قب
 ةزمهلا مجذ عم نوكسلاب (نا) هلوقو أدبم وهو اسايق اهنم راخلا فذح

 | فرحلا هب ىنعي نونلا ديدشت و ةزمهلا محب «(ناو) هريخ ةيردصملا هب ىعل

 | ىنعي ةيليصفت ءافلا ( راطلاة) هلوقو لعفلاب ةهبشملا فوركلا نم ىذلا

 بئانو لوهجم لعف فذ و أدتبم راملا هلوق (فذح ا راب ورعان

 | فذحم راملانا ىنعي ةيليصفت ةلجلاو أدتبملا ىلاعجار ريعض هتحنلعافلا

 زاج امناو ايسايف افذح ىا (اسايق ) ناو نا نم ىا (ام«*))
 ١ ةيلعفلا ةلخلا ىلع ةلخاد ىلوالا نوكل نيفرللا نيذه نم هفذدسح

 امهدعي تعقو ىتلا ةلجمبا ليوأتو ةيمسالا ىلع ةلخاد ةيئاثلاو
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 ادودحم ناكاذا اماو ثالذل هنم فذحف ةيب«ملاو ةيفرظلا ىف امك ا

 هلوق و هنم فذحي الف هيلع لمحت 00 ةفرالا ل اك اذيشا نك

 دودحم ناكم لكنم هفذح زوال ىا زوج الف هلوق نم غرفم ءاثتسا الا )

 اذا هفذح زوحي هناف 2غ و لزاو لخد دعب ) عشنام الا لعف دعب عش

 "01 نام تلون وارادلا تلخت وحن ب ةثلثلا لاعفالا هذه دعب عقو

 لابعتسإ :ثكل نكلو اهنم هفذح زاوجن مدع دوكحت ناكناو اذهو 6( دلبلا
 لاصيالاو فذملا قيرط ىلع نوكي ناب هفذح زاوج عسوت ةثلثلا هذه

 ثيح لعفلا لصواو را فرح هيف فذح قلل ىنرطلا ل

 1 والا عضوملانايب نم فئصملا غرفاملو * راملا ةطساوالب ةلوعفم ىلا ىدعت

 «ىناثلاو) لاقف هنم ىناثلا عضوملا ىف عرش اسايق راملا فذح هيف زاج ىذلا

 اذه سيل نكل (هللوعفملا) هنم رالا فذح زوج ىذلا ىتاثلا عضوملا ىا
 زوحي امتاو ىا « ناك اذا )ب هنا وهو نيّئيُش طرشب لب هق الطا ىلع زاوملا

 ىوغل نيبنعم لعفلا ناف ءافلا مد وهو مالعفإ هل لوعفملا ناك اذا هفذح

 بكرم جالطضالاو ردصملاو ثدملا وهو درفم ىوغللفذ جالطصاو

 اذ محي ل والا ىنعملا ىف ليغشا ناو دنسنلاو نامزلاو ثدلعا نم

 بوصنم رةتسم فرظ ( لعفلا لعافل )) هلوقو هؤاذ رمسكي ىتاثلا ىف لمعتسا

 ىذلا لعفلا ىا لعفلا ةفص راب ( للعملا ) هلوقو العف ةفص هنا ىلع الحم

 'ريخلل كتّيج هوحن نيعلا مسا نع زارتحا العف هلوقو هل لوعفملل الماع نو

 هلعاذ ريغل العف نوكي ىذلا لعفلا نع زاريحا للعملا لعفلا لعافل هلوقو

 اذهو ام« ماللا فذح زوحيال هناف ادبز كمارك ال كتمرك اوحن

 وهو لن راقمو) هلوق وهف ىتناثلا طرششلا اماو زاوعلل لوالا طرمشلا وه

 6هل) انراقم نوكي نا طّرشي العف هنوك عم ىا العف هلوق ىلع فوطعم
 ىلع كلذو انراقم هلوشب قلعتم «دوجولا ىف ) هلوقو للعملا لعفلل ىا

 (هلابدأت كاز تيد وح )و ندم اههدوحو نامز نوكي ناب اما نيعون

 ارق وك ارحل دوج و نم اصعب اههيرعإا د وح و ناهز ن وكم نان اماو

 نامز ىف ثينداتلا ثادحاو برضلا عقو لوالا ىف ناف ائبح برحلا نع

 عقو و دوععلا ثودح ن .كل نيلا ثودح دعب دوععلا عقو ىف املا قو دحاو

 لوالا ىف نا اضياو لوالا لاثملاب فنصملا تك اذ نيملا نامز نم. اضعب

 نيلا لوصال دوعقلا عقو ىناشلا ىفو دانا (ليضخلا . نريخلا عقو

 ا
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 دوشعلاو أ هإيذلا وه نيكولا ادهَف 3 ءاقملا لماع ناف ( هلام تراس 0

 5 م

 | هجووا رادلا ةهج لاشال اذكو ىف فذح .رادلا بنا تلكا لاش نأ
 ىلاعت هللا هج-ر فنصملا هدروا امئاو نيسلا محب ناكدلا “طسووأ ناشلا

 00 لاش لب هماقموا دز رضموأ ) هيلع هب وبس نصت ىلا ةراشا

 بناح ىف هزاوج مدع اما ( همام ىفوا ديز لا رادلا 0

 موهفم هيلع قدسي فراخلا ىف هلابعتسا نيح ناكناو بناملا نالف 0
 اماو ا دادعت نع حيرامللاك ناك فرظ ريغ هلصا نوكل نعل ارينا مهبل

 اماو هلوق زاش سيل لكالا ناذ ثتلكا امهلماع نوكل ماقمو ا

 نوكي ىذلا ناكملا مسا مكح لاق هناكف ردقملا هليدع ىلع فوطعم ناكنا

 نااما نوكيوا رارقتسالا ىنعم هلمام نوكيال نا اما هنا رارقتسالا ىنعم

 لماع ناكنا اماوأل هنهىف فذدخ زوحالف نارقتسمالا تنم هللا لا
 لماع هلوتق رارقتسالا ىنعي نوكي ىذلا ناكملا مسا وهو (ريخالا مسقلا
 6 هنمىف فذح زوحي ) هلوقو هربخ ( رارقتسالا ىنعم ) هلوقو ناك مسا

 هنوكب ارعشم نوكيف هانعم ردصمل انه: نوكي ذئنيح هنال طرعشلا باوج

 ههآقم تق وحن ) ىف ظفل رك دنم دئنيخ .نغتتسسف هش يذلا ثدهلل انرظ

 مكح ىف "ح ىف عرش رش مهبملا ناكملا فرظ م كح نم غرف املو* رارقتسالا ىنعم ىذلا

 ادودحم ؛ ناكم فرظ رل هيف لوعفملا 0 رث لاقف در

 لخاد ما بيس مسا هل ) تن م مسا ىا ( تدئام ) دودحملا نا او

 نال دلبلاو تيبلا ذك 6 رادوحت ] مهبملاك هنع جراخ ريغ ىا ( هاسعتم ىف
 اهب تيس امنا رودلاو اهيف ةلخادلا رودلا لّمشا اذا هب ىعسي امنا دلبلا

 لكو فةسلاو رادملا اهلاقتشال تيعم امنا توببلاو توسلا اهلاقشال
 4 اهامسم ىف لخادلا ”ىشثلل مسالا نم اهل تدث امنا تاروكذملا نم

 | ظفل ناك اذا ىا فوذحنا طرغشأل ءآزج ( ىف فذح زوحيالف )
 0 ةيليصفت ( لاّالف ]) هلوقو هنم هفذح زوحالف دودحملا ناكملانم

 نا ذئنيح زوحجبال رادلا لثم ىف هفذح زج مل اذا ىنعي زوحب آلف هلوق ىلع

 سايعلا نا هقيمحنو 6« رادىف  تيلص لاس 6 لب اراد تيلص ب لاش

 أزج نامزلا نوكل نامزلا فرظ ىف زوجي امنا هيف لوعفملانم ف فذحف
 أرج هنوكل لعفلا ردصم وه ىذلا قلطملا لوعقملاك ىضنيف لعَملا نم

 بيش م أ 2يزيظهبهجيججيييجييجبييججججججيجججججججججججج ب ل لاو ملبس سس يسسلللللسل ْ مهيملا نامزلا فوظ ىلع لمحت امهم ناكاذا ناكملا فرظ اماو لعفلا نم
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 ةحوبسملا رداقملا نا نظ ضعبلا نال انهه فاكلا داعا امتاو هاعس دو

 ليمو 6 رف وح ) كلذل هنظ در ىلا فاكلا ةداعاب راشاو ةمه«5 تسل

 سما ىه ىتلا ةحاسملاب فرعي ةصوصخم ريداقم ةثلثلا نم الك ناف 6 ديربو

 ةوطخ فلا رمثع ىثاب موسما ناكملا ىلع محمرفلا قلطيو نا ريغ

 قلطي ديربلاو ةوطخ فالآ ةعبرا وهو محمرفلا ثلث ىلع قلطي ليملاو

 زاج ىنعي فذلحا مكح نم ءانثتسا 6 ايناحالا ) هلوقو اليم سشع ىنثا ىلع

 |0011[ راوسوو جول اجلا مهب ناك لكي ف فذح
 هرك ذ ىذلا/فيرعتلاب هوفرع مهضعبف مهبلا ريسفتىف اوفلتخا موقلا نا لعاو

 ىلع ذئئيح ءانثتسالا | لمف انهه ىلا ركذام عيجج هيف لخديف فنصملا

 7 جرت ةياهنال دودح ربتعيال امم هفرع مهضعل و م ا نم انشا

 نكل مهبل اهيلع قلطيمل ناو اهنا لانا ىلا جاتحف ةح ا رداقملا

 انناحالا ىلع, فوطعم © رادلا جراخو ) فذملا ىف اهيكح اهل ىطعا
 اا07 1 0 للر كيبلا فوحو' ,رادلا نيحادو 2 رادلا جراخألا ىأ
 اتتشم كلذ نوكيال ناب 6 رارقتسالا ىتعمب إل مسالا كلذ ىا ( نوكيال

 هيف رارتلا عم ناكمىف هنوك وهو رارقتسالا ىنعم نوكي ىذلا ثدحلانم

 نكيمل ىذلا ناكملا مسال لاسم. 6« برضملاو لنتملا وحن ) هلوقو ةلجلاىف

 برضلا و لئقلا نم ناكم مسا امثالك برضملاو لتقملا نال رارقتسالا ىن زعم

 01 2 ال ناصع اهم" لت ناكلا كلذ قنا 0-0 نامود.ال اههو

 4.5برضلاو لتقلا رودصلا تقو هيلع قالطالا امج ديرا اذا اماو هيف
 0 م ةرهاظي تسد 0 هذه نكل رارقتسالا ى ع ذدئليح نوكيف

 ربخ هنا ىلع ال عوفرم رقتسم فرظ (اذكو) هلوق [مهنم ةردامتم ريغو

 هلبق اهف ىذلا ملك ان ناك ) هناىف مكملا ىا فوذحلا أدتبلل
 نكيماو ) رارقتسالا نعم : ناكل مسا ناكنا ىنعي هيف هفذح زوحجبال هناىق

 0 امهلاذ 6 ناكمو ماقم وحن زر اضياىف فذح زحل 6 هانعم هقلعتم هقلعتم

 نوك رهظي مل ال نكل ناراق ٌناض ع امه نذللا نوكلا و مايقلا نم نيقتشم

 ىف ءاقلاو ام«ةثرظ ىلع اصن نوكيلىف ركذ ىلا جاتحا كلذك امهقلعتم

 ١ هلوق نم ( كنان لل كلو نا مو جانا لا ليصفتل ( ناف )

 زوجيال ىا 6 رادلا بناج تلكا لاّشال ) مهبملا 001 ضرر طال ناكن او تابلكلا هذه نم ىا 0 الو انهه ىلا اناحالا

 (لاقينا )
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 دودحلا نآمزلا )| فراخل لاش (  ارهش تعصو ) هلوقو مهما نامزلا فرظل |

 دودعم مون هل سيلو ءاهتاو أدتا هل سيل نامز ىلع قلطي نيللا نال |[

 ىلع قلطي ةدودعم ماياو ءاهتناو أدتا هلف رهشلا اماو ةدودعم ةعاسو

 عولط وهو ريتعم ءاهتناو ءادتا هل ناذ مويلا اذكو دحاو رهش اههعوخت

 نامز فرظ ناكنا هاؤف لع فوطعن (ناكوا ) هلو قو اهب ور

 هلوقو ( ن ,اكمفرظ ) هيف لوعفملا ىا ناك نا اضيا سايق فذح 3 را ىا

 لاق مهبملا فيرعتىف عرش مث + فرظ ةفص هنا ىلع بوصنم مام )

 ىا ( هل تنث ) ىذلا ىنعملا مسا ىا (ام) مهبملا ناكملا فرظ ىأ (وهو )
 كلذ ىلع لد. افرعوا ةغل هل عوضوم ظفل ىأ مسا ) ىف عملا كلذل تدن

 ببسي مسالا كلذ هل تنث ىا تبث. قلعتم ( ما بيسب ) هركذ نيح ىئعملا
 ما ةيبتتلا بيس لب مسالا كلذ يمس ىا (ءاعتس ف لت

 نيعت امناو هناذىف مهبم صاخ مسي هل ىع« ىذلا ناكملا كلذف هنع حراخ

 تاهطلاك مهبملا ناكملا كلذ ىا 6« تسلا تاهللاك) هنع جراخ سما عوقون

 ناذه و ( مادقو ماما ) تسلا تاسهملا ىا ( ىه ول ماسجالل تسلا
 اهنم ثلاثلا وهو نيم و رب اهنم ىتناثلا وهو 0 ناذدارم

 6 تحنو ) سماملا 0 ا عبارلا امي و (لامتو راسيو )
 دو دح هل نيعتم ناك تسيل تسلا هذه تاع“ ناذ سداسلا وهو

 نيعش اهتنايع#* ىل ءاعمالا هذه كلذ ىلع قاطب هئيعم ةدودعم ةحماسموا

 ماما اذه نا هدوجو نيح لاب و اهنع جراح مسج دجو اذا نول

 تاهللاك هلوق ىلع فوطعم « دنعك و ) هلوقو هراسي و هني و مسملا كلذ

 هلوح ىذلا ناكملا ىلع قلطي دنع نال دنع لشم مهبملا ناكملا كلذ ىا

 مهبم اضيا وهو بطاخلا لوح سلج اذا كدنع تسلج لاق مسجلا

 ىدل تسلج لاق. و روضاحلاب صتخم هنكل دع ىنعم وهو « ىدلو )

 | اذا هنا نيب ىعم هنال «( سلا نوكمتا 1 0 هروضح دنع ىا دز

 ٠ اة كا موقلا نيب لاق نا من! موقلا طسو ثسلج تلق

 أ ممااهل تدن ىتلا ةنكمالانم ءابقلثلاو ءازالاو ءاذملا عم الك نآف ( نلت

 أ فرظ ىا( (ةيلؤتبلا ريداعملاكو )ب هاع“# ىف لخادريغ مج دوجو ببسإ

 / مهبم اضيا وهو ةحاسملا دعب مسا اهل تنث ىتلا ريداقملا لثم مهبملا ناكملا
 | جراخ ةيعسنلل بيس ىه ىتلا ةحاسملا ناف مهبملا فيرعت هيلع قدصي هلال
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 ناكرانم نكرو 1 سمل 1 اوغل يا هريخ 2 ىلع الئفل اعوفم

 لاثما ٍلغ فوطعم (ددز تررممو) هلوقو هنع نغتسم مالكلاو مالكلا

 لصاحلاو تررع قلعتم دز ىق ءابلا 1 7 فدحت ملال لاثمو لوالا

 اماع العف ناك ءاوسوغل فرظ لوالاذ فوذخ# اماو روك ذم اما قلعتملا نا

 ىناثلاو رقتسم ف رظ ل والاف صاخ لعفوا ماع لعف اما ف وذحلاف انصاخوا

 لاعف راما 0 مط ع لئاسم نم عرف الو + وعل فر َظ

 الواقباس امارىصل أ عج هنا عا راخلا دج م1 هر 8 0 ' دقو

 اولدعا وحن انمط روكذموا ملاءوه ديز و< ةحارمص روكذم اما قباسلاف

 قباسلا ريغو اول دعا نعى روكذملا لدعلا ىلا عجار ريعضلا نال برقا وه

 وهو دز 0# عجار همالغ ريعك نال ديز همالغ 0 اما

 ربغاماو ه]عق ىلو هتدرو لعاق ع اهكح قياس هنكل هددعل اروكذم ناك ناو

 ّئاح لوالا ةثلثلاف ركذلا لبق ارامضا هنوكل أح ريغ ريخالا اذهف اهكح قياس
 روك ذملا فذملا ىلا عجرب وهو هلو ىفوريعضلا نوكي اذه ىلعف عا هللاو

 روك ذملا فذحلانا ىنعي * برقاوه اولدعا * ىلاعت هلوةىفاك فذ نعح

 طِناضب طوبضم ىا ىسايق لوالا ىا ( ىمايق نيعون ىلع ) فذحن نعم ىف

 عامسىلا جاتحيالو رخآ ىلا ىلكلا اذهىف دجو ىنزج لك ساقب ىلك

 لع ليصفتلا فاعل ةيليصفتت ءافلا 6 ىمايقلاف ) رخ الا ىلا اههدحا ساس
 هلوقو ميسقتلا ىف هقبسل جراحلا 3 ءاللاو فلالاو ادّبم وهو لاجالا

 عضاوم ةثلث ىف لصاحوا لصح ىا هربخ رقتسم فرظ ( عضاوم ةثلث ىف )

 هفن رعد 7 2هقا لوعفملا )ب لا نم لوالا عض وملا ىا 6«لوآلا)

 ةةلبج حذنم اطفال قدح نأف - 6 ىف فذح ناف ) تابوصنلا ىف

 ةييسنلا ءايلا هئم فدك ىسايق أ ( سايق ( هدارفأ 0 . 0 فدحلاب

 هنموق د 6-50 ىا ا مدعت طرثلا باوجو 1 نامز 5

 «ادودحموا إل هلوقو هيلع مدق ( نآك إل هلوقل ربخ ( امه« )) هلوقو سايق

 | لام 6 انيح ترس وحن ) هلوقو اسايق اهفذح هيف زوجي و دودحم ناهز

 (فرظا)
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 | لك ىف اهناعم بسحم دج وت اهداوموادعي رالا هذه ثادحسا ناف شل
 ْ لصاحو 10 دنا لاق نا مديت ادوجوم 'ىثلا ناكاذا هنال تادوجوملا 1

 رقتسم اماو اضع وا ناك ارهاوج تادوجوملا لكىف دجوت ةثلثلا هذهف نئاكو

 | ( انيحنتم ) هلوقو هتفص اماع هل وقو ناكربخ العف هلوتف اهضعب ىف دجويف

 ضرفلا ناك ىا انمضنل لومفم (رورجتلو راجلا ىقإل هلوقو هلذغص دع دف
 مهف ىذلا رارفتسالاو لوصحلاو نوكلاو دوجولا قلظم ركذ قلعتملا نف

 دوجولا ىلع از صاخ لعف ركذ هنم ضرغلا ناال رورجلا و .رادلا ركذ نم
 نيعت ملرادلا ىف ديز انلق اذا هناذ برشلاو لكالاو دوعقلاو مايقلا ىلع هلاثماو
 ادي زنادنم رهف لب رادلاف لصحو ديز نم ردص لعف ىا هنم ضرغلا نا

 رودص هنم ضرغلا نوكيف رادلاىفلكا دز انلق اذا اماو رادلا ىف دوجوم

 انرع هنم ىهشب ثيحي فراثلا نوك انهه نهضتلا ىعع رادلا ىف دز نم لكلا

 باوج 6نايم<) هلوقو اهعاضواو ةيرعلا طافلالا عت مل ناو هلمأع ىتعم

 رورحلاو رادلا كلذ ىعس كلذك ف وذحلا قلعتملا ناك نأ ىآ ظرذلا

 (رادلا ىف ديزوحن )ف وذحلا هقلعتمىا هلماع هيف رقتسا افرظ ىا (ارقتسم افرظال
 عومي نوضتق هب رورحم رادلاو رج فرح ىفو أدّبم هنا ىلع اظفل عوفر دنزف
 ةقيقملا ىف أدبملاريخو ( لصح ىا هلوق وهو هقلعتم نعم رورخلاو راخلا

 هن ال لصح نم دافتسي ىذلا ىنعملا رور#لاو راما نيضنامل نكل لصحوه

 هنوكو هدوجو اذكو هيف ديز لوصح هنم دافتسي رادلاىف هلوق ركذ ال

 نوكي لصاح ردق ناو ةلهج هلعاف عم نوكي لمع هيفردق ناف هرارقتساو
 هلوق ىلع فوطعم (نكي مل ناو) هلوةو ىلواوب ثك !لوالاو ابكر هلعاف عم

 (فذح ملوا) هلوةوهربخ ( كلذك )هلو و قلعتملا ىلا عجار هتحي همسا و ناكنا

 كلذ ىعسي ىا ( نايس ) هلوقو هلعاف بئان (هقلعتم) هلوقو لوهجم لعف.|
 فذح ىذلا قلعتملا نكي مل نا هنا ىنعي نكي مل ناو باوج رورميلاو راجلا

 رورخلاو راملا كلذ ىع اروكذم ناكل ب اوذم قلعتملا نكي ملوا اماء العف |
 لاثم اذه (لكا ىا رادلا ىف دز وحتإإ مالكلا ىف ةلضف ىا (اوغل افرظأل ظ

 | لعشب سيلوهو لكا وه فوذحلا قلعتملا نال ماع لعف ريغ قلعتملا نوكيال ظ
 ناوي.ملا ريغ ىف دجو الو ناؤيللاك سفن هلاث دجو امنا لكالا لب ماع

 أ اهنا ىلع لحلا عوفرم ةلجج هلعاف عم لكاو أدّبم ديز نوكيف تادوجوملا نم

 | الحم بوصنمو اظفل هب رورحم رادلاو ف وذحما لكاب قلعتم ىفو أدتبملا ربخ
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 دنسي هلوقل لعافلا بئان هنا ىلع عوفر ماللا مج#ب (قلعتملا) هلوقو لوهجملا ْ

 هنا ىنعي هيلع فوطعم ( رورجاو )ل دنسي هلوقب قلعتم ( راملا ىلا )ب هلوقو
 نيح هل سد ريغ هب لوعفم وه ىذلا هرورخ ىلا راخلا كالذ قلعتم دنس دق

 اما وأ ال وه العف .قلعتملا ناكاملو امولعم العفهنوكل هلعاف ىلا ادئسم هنوك

 دج ملهنال هل وعفم ىلا قلعتملا كلذ دنسي نا ىضتش لوعفم مسا ىنعم وا ال وعفم

 ةرورضلاب هيلا دنساذ رص ريغ هنال وعفم دجوف هيلا دنا ىّتح ايش بيكّريلا ىف

 دانسالا كلذ ب بس ىا ةيسيسو ةفطاع ءافلاو دنس هلوق ىلع فطع (نوكيفإل

 ( هنآ ىلع ) نوكيربخ بصنلاب «لحلا عوف ىمإ) رورجملا و راما كالذ عيج نوكي

 لعف مناف (د.زر مون لعافلا بئانإ هراج عم رورلا كلذ نا ةطساوب ىا
 هنال وعفم و هناملعتم ديزب ناكو هلعاف ىلا د:سم امولعمالعف هن وك نيح وهو لوهجت

 جاتحاف هلعاف ىلا هدانسا لطب لوهجملا ةغيص ىلا يع لعف لداملو هلخ مص ريغ

 هل لوحف هيلا دئساف لوعفملا كلذ بيكرتلاىف دجوف ءىش ىلا دانسالا ىلا

 دعب وةيلوعفم ناك ل والا فذطساولاناف ةطساو لول عفرلا ىلا بصنلا خرم

 وج يح نم رورجلاو راما لئابمق عرشمن * لعافلا ةسان ناك لوحملا

 راملا مدقت زوجي ىا ام دقت زوحي ورإ لاقف هريخنأث و لماع ىلع همدقت

 ىذلا روريلا و راملا ىا «اذهإ رادلا ثالذ زواحن ىا «ادعإل ىذلا رورحلاو

 زو ىنعي مدقتلاب قلعتم ماللا محب « هقلعتم ىلع هلوقو لعاف بئان ناك

 ريغ هبال وعفمو هلال وعفمو هيف ال وعفم هنوك نم ركذ امن رورو راح لكم دقت

 همدقت زوال هناف لعاف بئان نوكي ارورجيو اراجالا هقلعتم ىلع ب رص

 همان اذكف هلعف ىلع هعدقت زوحجيال لعافلاو لعافلاكهنالرم دز لاش الف
 فذحييبس#< هلئاسم نابب ىف عرش ميدقتلا بسح هلاسم ناب نم غرف املو

 ضرغلا و ليلقتلا نيعضوملا ىف دق ظفلنا معا (قلعتملا فذحيدق ول لاقف هقلعتم

 لعفلا دانسا نا نيب لوالا ىف هدض ىلا ةبسنلاب هلوخدم هلق ناب هنايثا نم

 فذح نا نيب ىتاثلا ىو هريغ ىلا دانسالا ىلا ةبسنلاب ليلق رورخلاو راملا ىلا

 (نآك ناف )ىف ءافلا و قلعتملا فذح زو هنا ىنعي هركذ ىلا ةبسنلاب ليلق قلعتملا
 كلذ ناش نوكي قلعتملا فذح اذا هنا وهو لاج-ا ليصفتل ىنعي ةيليصفت
 ناك نا هلوقب هلصف مث الوا ةماعلا لاعفالا نم لعف هنا هناش اما نيعس قلعتملا

 ةدام نوكي ىلا لاعفالا نم ىا «امآء العف انوذحم ناك ىذلا قلعتملا كلذ

 لصاملاو نئاكلاو دوجوملاكاه زكا ىفوا تادوجوملا لك ادوجوم هثدح

 ) رقتسملاو )
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 | فرح ىلع لو< اهنم لكلب ىلعفلا ىعم انف 2 عيطاوإو ذو قو

 | :روضلاف امك ارشال ارا ريغ ىلع لوخت لازال ءراخطلا فوط
 ْ دحانماهو هلوقىف ةيقارغتسالا نم ىلعوا كءازلا ىلع ل لو نرو ةيفراأحاو'

 فنصملا اههعبت و رهاطن باو ىنيمامدلا اذهىلا بهذديك تلا ةدافاىف كاّرشألل

 ارو ودود برو ابطا ول ةراخلا فورالا راسك اهنا ليقو

 لعلو الول اذكو ةيدعتلا مدعىف كا رشالل اضيا دازلا ىلع ةلوم ءانثتمالا
 قلعتال ىذلا َنالا فرللا لاوحا ناب نم عرف املو + دازااىلع نالومت

 ( ةعبسلا هذه ره ادعم. يورو ) لاعف قلعت ىذلا لاوحا ناب ىف عرش 11 ىدب

 فوصوموا لوصوم وهوام ىلا فاضمو أدتبم هنا ىلع عوفرم ا
 لوعفم هنا ىلع الحم بوصننم هذهوام ىلا عجار هتح هلعاذو ضام لعف ادعو

 هلوةوهل ناب فطعو ا هنمل دي واهذهل ةفص هنا ىلعاظفل بوصنمةعبسلاو ادع
 0 00 ةفاضالحلا ىلا فاضمو هربخ عفرلاب ( لحما بوصنم آل

 ادعىذلارطلا فرحا رورم ىنعي لوعفملاب هيبشنلا ىلع الحم ثوصنمو الفل

 هفل .ةلوعفم )رور#لا كلذ ناةطساو ىا( هنا ىلع )ب هل# بوصنم ةعبسلا هذه

 ام نم ىفظفل ى!(ىف را ناك نا الام ىلا عج اررور جيل اريمضلا وماللا متفب( قلعتل
 ( ءانعم ) ىذلا رادا نم ىف ظفل ريغرادلا كلذ ناك( آموآ) ةعبسسلا هذه اًذع

 احن رسص ف ظفل هيف رالا ناك | لاثم(دجحدلا ىف تيلص ودنا هلوقوىف ىنعمب ىا
 هلوق و ىف ىعمءابلا وهو را ناك ل لاثمدج لا, تيلص واىامان<كلار وأ )ل هلوقو

 بوصتنم ةعبسلا ادعام رورحم وا ىا هنا ىلع هلوق ىلع فوطعم (هنا ىلعوأ)
 ناكواىا «امواامال راجلا ناكن اإل هقلعتمل ىا (هل لوعفم)) هنا ةطساوب لا

 ْ اذه زيدان دب ز تب رض وخ) لالا 3 : ىا ( انعم ) ناكىذلا فرحا

 | هيف راجلا ناكامل اثم اذهو (تديضع ههكاو و) احن رصامال هيف راما ناكامل لاثم
 بيرقلا ىلع اما فوطعم 6 هلا ىلع وا ال هلوقو ىوهو ماللا نعم

| 

 ظ
٠ 

| 
 ل

 هنا ةطساو الحم بوصنم ةراخلا نه اهادعام رور< وا ىنعي ديعبلا ىلعوا

 رورجملا كلذ راج ناكنا ىا ( امنا دعام راخلا ناكنا رص ريغ هب لوعفمإل
 ديزي ىف ءابلا ناف ( دز ت رز م وحجم )امههانعمام ادعو ماللاو قادع ىذلا راما

 الكم ب وسعنم زرار لو اانفل هبر ورحم ديزو كاز سيل هال تررع قلعتم
 عرشم *«ماللا ىئهيال و ىف نعم سيل ءابلا نالت ررا حييرص ريغ هب ل وعفم هنا ىلع

 ةغيصب 6 دئسي د دقو 14 لاف تاقوالا ضع ىف اعوذ م رورجبا نوك ناب ىف

٠ 
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 اذكار نوكي ىذلا فرملا الا ىا اهنم ءانئتساو فورحلا هذهل نم لد. رجلا
 هل عوضوملا هانعم ىلع | رطل هنأ ىعم فوركلا هذه نم ىا ( اهم )

 هللاب ءأب نال ( هللا م 0 برعلا لامعتسال ةقفاوملا نم ىرد>ا 2 هل لب

 ىنعم كاز هيف ءابلا لب ئك لعاذ هرور## نال هانعم ىف انهه المعتسم رريل

 ةقفاوملا وا ظفالا نييزت اما هب دارملا لب هل عوضوملا هانعم هب دارا سيل هنا

 كبس و ) ئك لعاف ىف ل 0 مهنا ممتداع نال برعلا لامعتسإل

 ايلا اظفل رور كيسح نال ًادنيملا ىف ءابلا ةدايزا لاثم اذهو ( مهرد

 الخو اشاحوبرو رإ هلوؤو هربخ مهردو اددبم هلا ىلع ال عوفرهو
 فطعامو برالا نعي بازل الا هلوق ىلع فوطعم © لعلو الولو ادعو

 اللا )| تار وك لما تاينثتمملا هذه نافىأ 4 اينط زي ثاروك دما نم ةئلع
 ىضفنال تاروكذملا نم الك ننال هانعمو همشو لعفلا نم ”ىشب ىا ( *ئشب
 تاينثتسملا نملك لا و>١ليصفتىف عرش مث + هز ورم ىلا هوحن و لعفلا نعم

 6 ناك ) ىذلا بارعالا ىلع ىا ( ام ىلع قاب برو كازا ارورغ )ل لاف
 ىأ ( ايه وخد لبق ) تارعالا كلذ ىلع ىا © هيلع ) .رورحلا كلذ ىا
 كبس ىف اك أدتمو هللا ىك ىف م العاف هنوك نم برو كاازلا لوخد لبق

 ا اوقلت الو ىلاعت هلوقىف ام الوعفموا متاَس ديزام ىف اماربخو ,هرد
 هناىلع ال# بوصنمببر رورحم نال تيقلوا هّتيقل حلاص لجر بر ىف اكو

 رورحتو ) هلوقو مالكلا ةرادص بر ءاضتقال هيلع مدقف تيل لوعفم

 ىلع ةفوطعم ةلجباو هريخ (آلاب ىثتسملاك ) هلوقو أدتبم ( ءانئتسالا فورح

 العو الخو اشاح ىهو ءانثتسالا فورح رور# ل نا ىا رورجت ةلج
 ىنثلسيملا نوكنيح اب وجو اب وصنم هنوك نم الاب ىثتسي ىذلا مسالا تاغ

 مالكلا ناكاذإ لدبلاو بصنلا اح هنوك نمو اتيثم مالكلاو اروكذم ةنم

 رورو اذوذحم هنم ىنثتسملا ناكاذا لماعلا ءاضتَقا ىلع اب رعم هن وكن هوايفنم

 ًادّببم ديعبلا امهلحم و ام ر ورحم بي رقلا اهل نا ىلع ( أدّدبم لعلو الاول

 ًاذّمملا كلاذ ريخ ىا ( هريخ مسالا كلذ دعب عشب ىذلا مسالاو ىا (هدعبامو)

 نيقلعتمريغ لعلو ال ول نافعف رلاب (متاقإل رهاب (دئز لعل ودي زكالهل كال ول وحن )

 ًادتبمامه#ةهالكن ا ىلع ديعبلا امهلحمم عوفر والحمام رورحم اههر وجت ”ىثب

 لامعا هجوناإعاو * ىماكاب وجو فوذذلوالا ريل نكل امه دءيامامهربخ و

 فيرعت اهيلع قدصت ثيح ةراح افورح اموكل سيل ةروص رهاب تاروكذملا

 (كنت)
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 هب ريئخلا لاصت ا دنع رج فرح االول نا لان هلاناوببس كاسم ايظا ظ

 ىلع الول نا وهو شفخالا كاس رخآالاو ةليلعتلا ماللا نعم اَهْنوُكلل
 ىف لمعتسإ رورلا فاكلا ناب ةغالا هذه ىف هجو. نكل نيلابعتسالا ىف هلآح
 | لوالا كلسملا ىلع هبارعا نوكيف ةراعتسالا قيرط ىلع ازاحم عوفرملا ريعضلا
 عوفرم ديعبلا هلحمو الولب رورحم بيرقلا هل حتلا ىلع نبه فاكلا نا

 هنا ىلع الحم عوفر ريعص اهنا ىناثلا ىلعو ريملا فوذحم أدتبم هلا ىلع

 هناذ ىا ( لخد اذا ) ىانفل ريثع عساتلاو ىا ( ىو ) كيذك ادن

 ماللا لثم ( ليلعتلل )7. ىكظفل ىا ( وه ةيماهفتسالااه ىلع ) لخد اذا رح

 ىف تفذح اي هرخآ ىف ىلا فلالا تفذّيف اهك هلصا ( تيصع هيك و )
 لامعتسالا اذهف هلو همو هع وحن ةراللا فورحلا رباس ابلع تلخد آذآ آم
 ماللا نعمل قفاوم هانعم اضياو ةروصلا هذه ىف رج فرح هوك للا ل
 ليهسلا ح رمش ىف ئيم امدلا لاقو +رج فرخ هنوك ىلع لدي اضنا اذهو

 ىناثلاو نييف وكلا لوقوهو امتاد بصن فرحدنا اهدحا لاوقا هثلث هيف نأ
 ةران رج فرح نوكي هنا ثلاثلاو شفخالا لوق وهو امئاد رج فرخ هَل

 نورشعلاو ىا ( ّلعلو ) نبي رصبلا رك | لوو وهو ةرائ لعفلل ابصانو

 ءىش بابسا عوقو ءاجرا ىا جرتلل عوضوم وهىا ( جزل ) لعل ظفل
 داك اماو ىبسع اذك و هناكما دعب همدع ىلع هيابسا دوجو عج زب نظلاو

 ةغل ىف ) هب مسالا رحب امتاو هبابسا دوجو دعب ”ىث ٌعوقو برقل ناب وهف
 ىرخا عدا تلقف + هلوقك ىئيماهدلا هركذ ريغصتلا ةغيص ىلع ( ليقع

 لحم وهراوغملا ىباةىهتنا + بيرة كنم راوغملا ىلا لعل +: توصلا عفراو
 لاوحا ناس ىف عرش ةراجلا فورملا دادعت نم غرف املو *داهثتسالا

 ىعم ردصم ديو سنملا ىقنل الف 6 فورملا هذهل دءالو ١ لاقف اهتاقلعتإ
 هذهل هلوقو ال مسا هنا ىلع الحم بوصنمو ممثلا ىلع ىئبم وهو قارفلا

 رعتسم فرظ اما ماللا حتت ( قلعتمنم ) هلوقو هربخ رقتسم فرظ فورملا

 هذهل دوجوم قارفال ىنعي هل وغل فرظو دب قلعتن وا ربخ دعب ربخ اضيا

 | ىلا ههشوا لعفلا ىنعم ءاضفال اموضوم اهنوكل هب قلعت *ىش نم فورا |
 | قلعتلانا هانعم ناك كاكفنالا مدع ىعموه قارغلا وتلا نم ناكاملو هر ورث

 | لعافلا مساك( هبشوا إل لف قلعتملا اذه ىا ( لعف إب فورا هذهل مزال

 هنم مهْشب ظفل لكوهو لعفلا نعمىا ( ءانعموا ) هوحنو ردصملاو لوعفملاو |
 | ( ازا الا ) هلوقو فورظلاو لامفالا ءاعما نم ”ىحس اك لعفلا تعم 1
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 ( مسقلا واووإل ليلقتلا ءاشنالعوضوم وهوا ليل ب ا رباعلاو

 قناثلاو ىا 6 هؤانو )) مسقلل عوضوم وه ىذلا واولا ريثع ىداملاو ىا

 ( ءانثتسالل ) اشاح ظفل رشع ثلاثلاو ىا « اشاحو ) مسسقلا ءانأ سسشع

 ذم ظفل ىا رششع عبارلاو ىا 0311 ورح اقبال ءاراششجللا ره أ

 نامزلاىف ءادت الل امن ىا ع ءادتالل) ذ ذنم ظفل رمشثع سماخللاو ىا (ذنمو)

 عيمجو ا ةدملا لّوا ىنعموهو مسالا نع نانوكيف 6 نيسان ان وكيدقو ىضاملا)

 انرقس ةدم عيجج وا ان رقس ةدم لّوا هانعم ةعمجا موب انرفس نامز ذنم انلقاذا ةدملا

 نمىئعمب اناك اذا ةيف رحت هلاربخ عفرلاب ةعمجأ موي و ًادتبم ذنم نوكيف ةعبللا موي

 نابل والا فد وصقل اف ةعملا مو نمريسلا تأدتا ىا دعتلا مون ذنم ترسوحن

 سمع نسدانسلاؤىأ الخوال ريسلا ءادتا نايب قاثلاى و اهعيج- وا ةدملا لوا

 ءاشتسرلل امث و ىا (ءانثتسالل "أدع طفل رشع عباسلاو ىا ©« ادعو الخ ظفل

 رصف نيضام نالض ىنعي ( نيلعف )ل نيظفللا نم لك نوكي ىا ( نانوكيو )
 ركا ى] ( نك الآ ) نيلعف ام وكا ىا ( وهو )) ئدعإو قلت نم نيناوأو

 ا( 1019 قسما تح ف ايمابصم ءمسو نور انهعوتو نم

 ةلع ,ناببل عوضوم وه ىا 6 ءىث عانتمال ) الول ظفل رشع نماثلاو

 انتم ”ىثلا نوك ىا عانتمالاب قلعتم 6 دوجول  هلوقو ”ىش عانتما
 اتم امه دحا نيئيش#انهه نا ىنعي ىثلا كلذ ريغ ىا « هريغ) دوجول

 ءاالولوحن عنتملا عانتمال ةلع دوجوملا كلذ دوجو ناكف دوجوم رخالاو
 قلعتم (لصتا اذا ز هلوق كدوجول هعانتماو ديز كاله مدعف دب ز كالهل

 اهنا هنم مهفَرج فرح الول ناب مكح امل هلا وهو 0 فرظو

 هناب رنا /لع ديَش نا دارا ”ىث 1 لب هقالطا ىلع هّرج نكي ىلاملو رحت

 لخد اذا الول ناذ 022 ةماكب : ىا 4« اهب ) لصتا اذا رجحيامنا

 انوذحم نوكي هريخو أدّتبم هناىلع امور مسالا كلذ نوكي رهاظ مسا ىلع

 فذحف دوجوم هريخو أدتبم ديزف ورع كالهل ديز الول ل

 برعلا نم عومسملاو ريعضلا ىلع لخد اذاو هيف 7 متوربملا

 ء؛االول رخن الاو تاغالا رثكا ىف اذهو ورع كلهل تنا الول امه 1 نارا

 | ريعض انهم لصتا الف ةيئاثلا لع اماو رهاظ ىلوالا ىلع رمالاو ورع كاهل

 لجل لاجمال هنال رج فرح اهثاب ةرورضلاب مكح اهريغ راح الف رورخي

 7 ظ ناكلسم هيفا هن رورجم نيعتف هل بصان ال هنال اب وصنم هنوك ىلع ريضلا
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 انهه ناسنعلا دارنا زوحي و ةفاضالا !ءرللا نابدنع هللا ذر ”ىلع نعردص
 ءاضفال عضو قورملا ءذهّنأل هن ةييسنلل اهج و ناوكتووا مدي امهنم الكن ال

 هب ىمس هنا هانعم نوكي رابتعالا اذهب وهف مسالا نم هيليام ىلا هانعموا لعفلا

 اهنال هب ىعس هنا ىناثلا رابتعالاب و هيليام ىلا لءفلا نعم رحت فورح اهثال

 ىلع فوطعم بصنلاب ( ةفاضالا فورحو)) هلوقو معا هللا و را لمع لمعت

 هذهف ”ىش ىلا ”ىث ةبيين لصالاىف ةفاضالا نال ه.تيى* امناو را فور

 راشا هيلاو لعفلا ىلا ”ىثلا ةيسن اهمزاي ءاضفالا ىنءل تعضو امل فورحا

 هنوكو هلودب 'ةطتساولا ىنعم قيقحن ىف ماهعف ىلاعت هلئادجر فالعمل

 فورما كلتو ىا هربخ عفرلب ( نورشع )) ادد (ىهوز هللا 1

 أدتبلل ربخ هنا ىلع اظفل عوفرم 6ئابلا ) هلوةو ءارةتسالاب فرخ نورمشع
 هلوقو ريسسكحااب بوه ىنذلا ءابلا ىمم نب رشعنم لوالا ىا فوذحلا

 وه ىا فوذحلا أدّتبلل ربخ هنا ىلع الحم عوفرم رقتسم فرظ( قاصلالل )

 سيل فورا نم هريغو ءابلا نال است هيفو هل عوضومو قاصلالل نئاك

 ىنزج قامهلال عويضوم وهلب عضولا نفىف ققحإم اهانعم قلطم عوض ومب
 فنصملا فتكا امناو نيص وص اهقلعتمو هرورحم دوج ودعب جراملا ف نوكت.

 هنماضعإ ناو ةبحاصملاو ةسبالملا نم رخا ىتاعم هلنا عم هلدحاو ىئعم رك ْذ

 امنا هنال ربثآتلاو لمعلا ركذ وحلا اغ ةفيظأو نال ىنعيههل سلو ادلاز نولي

 الوا ىنعم هل ناك ءاوس ءانبلاو 20( ثيح نم ةيلكلا لاو>انع ثا

 نم ظفلىناثلاو ىا (نموزل اذه فرعاو ةغالارع فئاظو نم ىتاعملا دادعتو

 (ءاهتنالل ) ىلا ظفل ثلاثلا و ىا (ىلا و اد الا ىنعل عوضوملا ىا(عادت ءادتالل

 وهو ىا ( دعبلا ) نع ظفل عبارلاو ىا «نعو رث .اهثنالل عوتشو نقولا

 ىلا ديعبلا ىلا كلذ ةزواج ىا ( ةزواجلاو ل 'ىث نع “ىث دعبل عوضوم
 لصي و سوقلا نعدعب مهسلا نال ديصلا ىلا سوقلا نع مهسلا تيمر وحن ثلاث

 عوضوم وه ىا (ءالعتسالل ىلع ظفل سماملا و ىا « ىلعو ال ديسعلا ىلا

 عوض وم وه ىا (ليلعتلا) ماللا ىععم سداسلاو ىا (ماللاوزب ءااعتسالل

 عوضوم وه ىا ( ف رظخال ىف ظفل عباسلاو ىا ( ىفو صيصختلا و ) ليلعتل
 وه ىا( هيبشنلا ]ف اكلا ىىمم نماثلاو ىا ىا («فاكلا وب اناكموا انامز فراخلل

 | ىا (ةياغلل) ىتح ظفل عساتلاو ىا ( ىتحو )ل هرورجم“ ”ى هيبشتل عوضوم

 | ىا 6 برو ) 'ىثل ةباغ هرورحم نوكي هلا ىنعي ةياغلا ىنعل عوضوم وه ]
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 اما ىظفالاو ىونعملاوه ىتاثلاو ىظفل ريغاماو ىظفلاما لماعلا نا لاش ناب

 (اضياإ) ىعاعسلا ىا وهو ىسايقلا وه ىتاثلاو ىعام“ ريغ اماو ىعاعس

 لماعلاو عراضملا) لعفلا (ىفلماعو مسالا ىف لماع نيعون ىلع ىظفالاكىا
 (ىنعا نيع“ا فل مام ودحا ووسا ىف لمهام ”نيع*# ىلع ىعاعلاكىا اضيا مسالا ىف
 لخاعلا لوخد لبق ا (لصالا ىف ريما و أدتبملا) نّيلومعملا نيعمالاب ديرا ىا

 ًادتبملا كلذ ىعست ىا (نايمسو) ريللاو أذتبملا | ممساون هللاقي ىذلا ىظفللا

 يع ىاوعلا ىظعاللا لماعلا لوخد دعب ىأ ل اماعلا ردد زريمللاو

 هع ا ك2 لماعلا كالذلاعما لصالا ىف ًادّبموهىذلا 0 ماا

 لوه< لعف نايع*ل هل وقف لماعلا تكالذل ى ا«هل) اريخ لصالا ىف ريخوه ىذلا

 اههدحا نيئيش ىضتقب هنال نيل وعفملا ىلا ىدعتت ىتلا لاعفالا 00 ىع<ن هش

 انههوايناث ال وعفم مسالا لعجي و لّوا ال وعفد ى كلا لعهف ىهملارخت لاو ل

 ادلا 16 اجاب قلثلا هل وعفم و لعاف ستان لوألا هلوجتم لعجال وه لعفلا ىنبال

 لماع دجو مل هلا ىنعا ءارقتسالا ىلع ىنبم مسقتلا اذه نا لعين ا ىغشامو

 ادعاصف ةثلث ىلا ىدعتي لماع دجو ول هناذ نينثالاو دحاولا ريغىلا ىدعتب

 قر (دحاومساىفإ) هلوقوأدتبم وهو (لماعلاو) معا هللا والقع ثاذزو<ي
 اما ولعفاما رقتسملا ف رظلا قلعتمنا معا * لماعلا ةفص هنا ىلع الحم عوف سم رتسم

 ال0 ل نآاو ةلج ن وكي داعف ناك اذاف لصاح وا ليصحتو نناكو أ ناك ى دن هعص
 ةفرعمل ةفص نوكتال ةركذ وهف العف قلعتملاناكنا ذئنيَخ ابكر هلعاف عم نوكي

 ىضنتش عقومىف فرالا عقو اذاو ة ركس اردقم ةردقملاةفصلا ناكاذا اذكو

 ىنعي مآقملا اذهىف ناك اي ماللاب فرعم 9 هيف ردّ ةفرعلل ةفص نوكي نا
 لماعلاب اقلعتم نوكينا زوو معا هللاو دحاولا مسالا ىف 011 لماعلاو

 «هرحت) هلوقو أدتبللربخ 6«فورحإل هلوقو هلعرص ريغ هبلوعفم هنا ىلع
 للظفالا لماتعلا يا دحناو مسا ىلا عجار ريعضلاو فورا ةفص هلعاف عم

 د>حاو مسا ىف را لع لمت فورح دحاول | مسالا ىف لمثل ىذلا ىاععلا

 لاسالئاق”ن اك فاستسا اهل ل<م الوا فوردلل ةقص دعب ةفص ( ىعست إل هلوقو

 مارا فورح) ىعس هنا هنعباحاف ةاحصلا حالطصا ىف فورااهذه مس اامهناب

 هانعم اما 2.ل1فاضملا راب دارملا نا هر ةيععالا هج وىلع انهه هبش نا ىغشاممو

 ىذلا جالطصالا هانعم اماو * ىن هلا ىلا ”ئثلا رجحاوهو لصالا قردضملا

 (ردص)



 ذل

 هك 1 1١

 بارعأ ناكو بارعالا ىف:الصا مسالا ناك اذا ا فوذحم لرسشلا باو |
 لمعفلا با عاذ امه ةماتلا ةهباشملا عاوقورل الم نمل مسالا با.عال اعبان لعفلا

 بارعالامدع وه لعفلا ف لصالا لب (ةلاصالاب) بارعالا كلذ ىا (سيل)

 لاف لاثمم هلثع نا فنضصملا دارامت ءاسلاوه بارعالا مدعو هم هدف ءانضشإلَم اام مدعلا

 (برضي نا )هلوةووبجواوه وهاومطل ف رظ اذاوةيليصفت هيفءافلا (انلقاذاف)

 هيفءافلا (نلف) برضَت نل اندرواو انلق اذاىا انلقل لوعفمبر ضي نل ظفلىأ

 لماعلا في رعت هيلع قدصي نل ظفل نا ىاًأدّدبم .وهونل ظفاىا ناو اذال ةيباوج

 ظ ةحمفلا هتءالع ايوصت#ى ا ( احوتفم ترضي رخآ نوك بج وار فرج هيآل

 ْ ةطساو بجوإأ أم لكو تقرع مل اعافلا مسا ةماثلا ةهباشملا ةطساوت .اون )

 ظ روسقت ىف عرش دم وهفم بسحن له اعلا في رعت قم ية نه عرفا و+لمام وهف كلذك

 هلوقو ًادتبم وهو 6( لماعلا مث زب لاف جيراخلاا َق هدوجو بسن وه ىذلا

 لماعلا مث ةلج ىلع ةفوطعماهل لال ةلجا و هريخ رقتنسم فرظ ( نيب رمض ىلع

 رخ الا ( وال ىظفل نيب رمضلا دحاى ا ف وذحم أدّدبم ربخ مفرلاب ( ىظفلال هلوقو

 > ةيليصفت هيف ءافلا ( ىلخفللاف) نيب ضلا نم لديهنا ىلعدرج زوجيو ( ىوتعمإل

 ظ رعتسم فرظ (ناسلل) هلوقو هريح هتلص عم (نوكيامإل هلوةو أ ادت وهو

 ظ أ رورجلا رييخلاو هب قلعتم (هفالو نوكيل مدّم ربخ هنا ىلع الحم بوصتم

 ا سوسحم وه لد بلقلاب فق رعد ىعم وه سيل ىنعي هعما| بيصت ىا (ظحإ هلوقوامل

 لماعلان اهيفةيسنلا نعف شوقنلا ىف بتكيو ناسالاب ظغلت نا هناش نم عوعمم

 | ىلالعفلاة يسن لسق نم نوكيف ناسالا هل< ىذلا ظفللا ىلا بوسنم لماء ىلا

 | وهو (ىعاملاف ىسايقو ىعاعس نيبرمض ىلعإل ىظفالا كلذ ىا (وهو)ل هنلآ
| 

 ىظفالا لماعلاىا ( ىذلاوه )حالطصالا ىفو عاملا ىلا بدئام دغللا ىف

 ا هب صاح ل وهو الماء هإء> ىا لعا ردصم وه ( هلاعافقوت. ) ىذلا

 | هلعىف ركذب نا عنتءو اهئارقتساو برعلا بيك ارث عبتت ىلع ىا ( عاملا ىلع)ل
 | ناو ةراح نملاَس هنا ةيلك الة يصخش ةيضق وهنامتا اهيف ركذأم نآل ةياكة دعاق

  دارفا هلىاروصحم ريغ اهعوضوم ةيلكة دعاق هيف ركذينا نكي هنا نم ئحجساك
 ١ ىلعج مسقت ةثلث مدقتلا نا يعاو + عاملا ىلع فقوت ريغ نم لمت اهلك ة ريثك ظ
 باوبا ىلا باتكلا مسقتك هتازجا ىلا لكلا ميسقت ىف هلامعتيا ٌركا وهو ظ !

 | ىلتع مسقتو دوساو ضيا ىلا ناسنالا مةتك ىنارقتسا ميسقتو لوصفو : 2



 هه 1

 ىنعم عراضملاب مسالا ةهباشماما وىا لويعل هل وة ىلع فانِع «مهفلاةردابل ورب

 عراضملا لعفلاىفو لعافلا مساىف ىا (امهف) عماسلا مهف ىا مهفلا ةردابل

 عراضملا ىف ةئيرقلاو لاقملاوا لاملا ةئبرق نع ىا «ئارقلا نع درتلادنع)

 قلعتم (لااىلا»2ن الاوا ادغوا سها راضلا و مسالاىفو برضيس وكن

 لعافلا مسا نم كلذكو برضلاعوقو رابخا عراضملا نم موهفملا نال ةردابملاب

 ام««!اشم ناس ١ ىف عرش مث# اههعاع# دنع لاخلا ى 0 ا ىلع لي .عوقولاو

 ًاديم وهو الاهعتسا هبشلا اماو ىا «ثلاثلااماو) لاّقق لامعتسالا ةهج نم

 لك عوقول لصا ىا ربخ هنا ىلع الحم عوفرم رقتسُم فرظ (لكعوقولف)

 هلوقوهلءافىلا فاضمردصم عوقولاو عراضملاو لعافلامسا نمىا امهم

 زاوملىا ةفصيقلعتم (ةركنلإ) هلوقو هلوعفم هنا ىلع افا بوصنم (ةفصإل

 ناكناورهاظلاىفو ةلمجا ىف ةركنل ةفص عضومىف اعقاو اهه#:# لكن وكينا

 لجر ىتءاجومت ل ةلجج ع راضملا لعفلا و ايكرم لعافلا مسا نوك قيقمتلا ىف

 ىفو طف براض وه ةةيقَلا ف براض ىف ةفصلا نال « برضيوا براض

 (لوخداو) هلوق هعم ةلج هنوك دعبو هلعاف عفر دعإ برضبوه برضي

 مامهيلعءادت الامال لوخدزاومل ثلاثلااماو ىنعي لك عوقولهل وق ىلع فطع

 دارامت (برضيلوا براضل ادنزنا وحن)ء راضملا لعفلا و لعافلا مسا ىلع ىا

 ىتلا ةماثلا ةهباشملا هذه ىام ةهباشملا هذهف)) لاقف قياسلا ع سل

 لاعفالا نم عراضملاريغ نودامهتيب ةعقاولاالامعتسا و ىتعمو اخفل ةهباشملا 8

 ىضتقت لوعفم ( لفطت ) ةفصلا هذهب ةفصتملا ةهباشملا هذه ىا (ىضتعت)
 ىصلل لاه اذل واعباتىا الفط ”ئثلا ن وك وهو لعفتلابابنم ردصم لفطتلاو

 نعم ف عا ماهثمسسالل عراضملا]) ة ةهيعب ىنعي ”ىثملا ىف هدلاو عش قرار الأ

 اعف هل هلوق رادتعالاو ىنعملا كلذ ىف ىا ( هيف لضا) مسالاىا (وه) راشعاو

 أدم وهو ظفللاب موش ىذلا ىنعملا نع ةرابع ةفوصوم امو لفطتلاب قلعتم

 ناك اذا ىلا نال مجارلا ىنعم هنعضتل هنال لصالاب قلعتم هيفو هربخ لصاو

 عجار ا اح وج م ةكرتو احار هرايتعا نو * ىف الصا

 هلحمو ىقب رور<# بيرقلا هل وام ةفص اهنا ىلع الحم ةرور# دلك ران ىلا
 مسالا ىف لصا وه ىذلا *ىثلا ىا (وهو)) هيف لوعفم هنا ىلع بوصنمديعبلا
 فالح بارعالل ةيضدقملا ىناعملا لاقتح ال لباقوه مسالا نال( بآ آلآ ) هيفربتعمو

 (هارعان) م 0 ا 57 ةيلوعفملاو:ةيلعافلا ناذلعفلا

 ) تاوخوب



 كا ع
 أ (صصخت: ) هلوفب قلعتم دنغ هلوق ( هيلع فيرعتلا قرخ لوشد دئظر )

 ديش ةلج ىلع ةفوطعم اهنا ىلع الحم ةعوذرم صصخ# ةلججو هل فرظو
 فيرعتلا فرح لوخد دنع ةيئاثلاىفو ماللانع ىلوالا ةرقفلا ف لاق امئاو |
 ىلع ةلخادلا مرللا نال فدرعتلا فرح در 2 دنعوأا وخد

 ماقمقو لوصوملامسا رخ الاو فيرعتلا فرح ايف ددا ناوسق لعافلا مس

 عوقو ىف دوصقملا وه ماللا مدع نال ماللاب هنعريبعتلا ىكي نلاو 97 ظ

 مسالا ىه ىتلاوا فيرعتلا فرح ىه ىتلا ماللانع ادري ناكءاوس ةرختلا

 هربعي نأ مزايف هدوجو دوصقملا ناك امل ةناثلا ةرقفلاف اماو لوصوملا

 8-5 ةروص اعما ناك ناو هلوخدم نال لوصوملا مسا هلم حجر ريبعت

 الهاجوا املاعارعوا اديز نوكينا لكن هناذ(براضوحن ) لق اذك امك لمف

 صم ماللا عم هناف ( براضلاو ) ةيبراضلاب فصنب تاذئنه ,هريغوا |

 رامتعالا ناف لوصوملا مساوا فيرعتلا فرح ماللا ناكءاوس نيعم براضب

 عرش ؛ مث هيديشملا قيقحن اذهو فيرعتلا فرخ هتروضف ةرولا ٠١

 ( عر ءاضملاكالذك ) و و لاقف هنعمكىف هبشلاهجو,قيتت ىو هبثملا قدعتَل

 رخّؤم اديس عراضملاو مدّدم ربخ زلم عوف م رتسم فرا اما كثالذك هلوقف

 سكعلاب نوكي ْذئنخ لثم ىنعم امسا نوكينا لمحت و ةيفرخ ناكاذا اذه

 قلعتم ( هدرحن دنع ) هلوقو لاوحالا هذه عراضملا مسالا لثم ىا

 لالا ف رح نعل هد رن دنع عراضملانا ىت ءهبهل فرظو رخؤملا لمتحما

 لمح ) ىفنلاىف نلو الو فوسو نيسلا وحن 6 لابقتسالاو ) اموحت

 نوكي ناب هل عوضوملا هانعم اما امهناذ نينامزلان ٠ ( لابغتسالاو لالا

 هانعم امثهدحا نوكي نايوا كاريُسالاب امهنم لكل ةعوض وم َةْفيَصلا هذه

 دوم( تزعل احن هيلع لديهلعوضوملا ريغرخ 10

 دنع و )لابقتسالا ىفوالالا ىفهناسرضيدارملان وكي نا لق ورااهذهنع

 وضوملا

 ىا (صتخم ) لابقتسالا فرحوا لالا فرح لوخد دنعو ىا (امههك وخد

 ىا (لاملاوا) لايهتسالا فرح هيلع لخد نا 4 لابقتسالاب ) عراضملاص تخت

 لوالا لاثم ىا ( برضيسوه ب لالا فرح هيلع لخ نا لاخلاب صتخ |

 هذه لوخدل هناف برضي نلو برضيالو برضي فوس اذكو بريضيس |

 اهنا برضيامو ىتاثلا لاثمو ىا (برضي اموال لابقتسالاب صِتخم فورا |
 أ هلوق لاملاب كلذ صتخم لاخلا نامز ىف لمفلا ,قنل ىتلاام ةلك هيلع تلد |



 هي 1١ ع

 ا اذا لعفلا و لماعلا روب اما ىا «مسالل) لاعفالا ف بانععالا ىضتتفم

 (عراضملا ىف )هلوة وأ دتبم(ىهو ))ةمان ةهباشم لعافلا مسا اهباشم لعفلا كلذ

 لاعف الا نم عراضملا لعفلاق ةدوحوم ةماتلا ةهباشملا ىأ هريخ ردتسم فرظ

 عراضملا ريغ ناكن او لاعفالا راسىف ةهب اشملا كلت دجوتال ىا 6 طف رن |

 هيف لدعي مل ةماث ةهباشملا كلت نكت مل ال نكل هوجولا ضعب نم هب اهباشم

 هب اهباشم عراضملا ناكامنا ىا 6 هناف ) لعفلا ىف ءائبلا وه :ئذلا لصالا نع

 مساىف ةبسنلا نم يمت ( اظفل لعافلا مسال هءاشم رث عراضملا نال مان ةهباشم

 اما الاهعتسا و عمو ) ظفالا ةهجنم ىا اظفل هءاشم ىا هءاشم وهو لعافلا

 ( هتزاولف ) ظفللا ةهجينم هتهباشم وهو لوالا هبشلااما ىاًأدّتبلا وهو 6 لوالا
 6هل)نزو هليعبوه نزو ىلع عراضملا نوكل تباثفىا هربخ رقتسم فرظ

 قلعتمىفو تانكسلاو تاكرملا ددعىف ىا ( تاكرااىف ب لعافلا مسال ىا

 هنا اضياو دحاو نك اسو تاكرح ثلث هل برضي كلذكو دحاو نك اسو

 مسالا ىف قالذدك ور قاسنلا قف رحت عقو نك اسسلانال اهبدترتىف نزاوم

 نيلاثم فنصملا لثم جرحدبو ججرحدم وحنو ىا « جرحدبو جرحدمو

 باوبالا ىف نالصا امهو درِلا ىعايرلا نم رخآ الاو درجلا ىثالثلا نم امه دحا

 وهوىناثلا هبشلااما ( ىتاثلا اماو 7كالذكب او.الانم داوزلا ناىلا هبراشاو

 مساو عراضملا نم ىا 6 امهنم لك ) هل وبقل تباثف ىا (لوبقلف ) ىنعم هل هتهاشم
 بوصنم 6 عويشلا ا هلوقو هلعاف ىلا فاضم ردصم لوبقل هلوف لعافلا

 هيلع فطع بصنلاب © صوصلللاو ) لوبق هلوقل لوعفم هلا ىلع اظفل
 ىنعي لالبلا ليبس ىلع ىناعملل لاقحالاو راشتنالاوه عويسشلاا نم دارملاو

 هانعم ىف اههيلع :سوصلملااو عويتلا قالطاىف' اههلب ةءاشملا هجو نا

 6 مسالا ناذ ) ةقيقح اهيف مومعال هنال موهمءاوهو صوصخلا لباب ىذلا
 فلالا ولاجحالا ىلع ليصفتلا فطعل ىنعي هيميصفت نايف ءافلا و لعافلا مسا ىأ
 هلو لعافلا مسا قهر هرك ذ قبس ةليرش جرراهللا دهعلل مسالا ىف ماللاو

 دنع ىنعي ريعضلا ىلا فاضملا درحت ىلا فاضمو ديف قلعتم فرظ (دنع)ل

 براض وحن لعافلا مسا ناىئعي نا ربخ وهو عبويشلا ديف ماللا نع ةدرحت

 دارفآل الماش نوكي لوصؤوملا مال ريغبو فيرعتلا مال ريغب ةركن لئعتسا اذا

 دارفالا نم نيعم براضب'اصتخم نوكيالو ةيراضلاب فصتم وه نم لك



 -- ة ١ 1

 | مالع ىضنقت ةيفخ روما لكو ةيفخ روما نعلا كات نا بارعالا ىضنقلا
 باعالاوه اهلع ةمالعلاو ةرهاظ متالع ىضتقت ىناعمللا دراو:ذ ةرهاظ

 وهو (ثرئضطف ورعمالغ ديز برض انلق اذ اذا) الثم ثالذ لثما ىا (الثم)

 (اموعضم)لدز ظفا رخآ ىا 16 هرخا نول نسخ رب العف هنوكل لماعلا

 ( اح وف ايا ا ) ةعك درفملاو عفرلا ةمالعو ادرفم اعما هنوكل

 (ز ىلع : ةيلعافلا دورو ةطساو )) ةحق هذ بصنلا ةمالعو ادرفم هنوكلل

 ةطساوب وىا 6 هيلوعفملاو ) هب برض قلعت كلذن وكتو هنمئاقلا نءملاوهو
 ,ىنعملادبرا اذاهنا يعا + ايدعتمالعف لعفلا نوكل ( مالغ ىلع ) ةيلوعفملا دورو

 ةيردصملا اهل لاق ةدثشم ءان هرخآىف لخدا ردصملا ظفللا ريغىف ىردصلا

 لوعفملاو لعافلا ظخفل نال ةيبسنلا ءايلاب ستلي الثل ءان اهرخ ىف لخداو

 ردصم هناذ ةفاضالا ظفل فالح ىردصملا ىنعملاىلع نالدبالو ردصمب اسيل

 ىلا فاضم وهو بجواب قلعتم (ببسب )) هلوقو ءايلا ىلا هيف ةجاحالف
 ديزىلا عجارةيشثتلاريعضو قلعتلاب قلعتم (امإ هلوقو «برمض قلعت )
 هنال برض بجوا !مىا «اضيارل مالغ ظفل ىا ( مالغ بجواو رب مالغو
 ربل ناوكل(ارودكي رف 6 رخل لعل معي فاضم مس اهن وكل لماع
 ىلع ىا ( هيلع ةفاضالا دورو ةطساوب ) رج ةمالع 8 درفملا ف
 3 هيلا ابوسنم 7 ورع نوك ىا (هنوك ىاب) هلوقو ورب
 ىلاو ورمعل ءالغ ىئعي ماللا ىنعم ةيونعم ةفاضا ةفاضالا نا ىلا ةراشا

 كلملا ةيدش هل هيلا ايوسنم ورعو ايوستم. مالغلا نوك هفاضالل هجولا نا

 بيكارتلاءذهىف لماعلا:ثلذك مالا | ناكاذا ىاةحح#ءاذ ( لماعلاف )) ىف ءافلاو

 ىلا 0 هتحن زيتسم ريض هلعافو لعف (لصح ) مالغو برض وهو
 اص هلودب قلعتف ( ءامسالا ف ) هلوقو 6 ةيفلنا ىتاعملا ) لماعلا

 3 ىا ( ىهو ورع ىف ةفاضالاو مالغىف ةيلوعفملاو ديزي ةيلعافلا
 لعاف هلا فرعتل ديزىف مضلا ىا 6 متالع بصن ىضتقت ا ىتاعملا

 بوسنم هنا فرعتل ورعىف ةرسدكلاو لوعفم هنا فرعتل مالغلاف محلاو

 ةطساولان اس نم عرف املو 6 بارعالا ) متالعلا كلت ىا (ىهزب و.مالغل هيلا

 هنا ىف عرش ءاعمالا ىف هتيفيكو هعوقو و هعوقو ثيحنم بارعالا ىضتقم ىه ىتلا

 هلوق ىلع فوطعم وهو ( لاعفالافو )ب لاف لاعفالا ىف هعوقو ثيحنم

 نا عي ىتاعملا دراوت هلوق ىلع فوطعم (ةماتلاةهباشملا) هلوقو ءامسألا ف |



 ملعاو * ىنعملا ثلذ ىلسع لاد بارعاب ابرعم ةلومعملا ةملكلا رخآ نوك

 هنزمثو داسفلا وهو باع نم ىقئشم برعل تعا ند ردصم تارعالا نا

 ترعلا ةلازا ىنعع 0 ا كسلا هلو هيرتم | رح كلازالل

 7 قاعملا دورونم 2 لاى لضاخ تاكل آد م تارعالا ناكل دامسفلا ىأ

 مسا ىانا مهوت بارعاب هأرقن ملو ارع دز رصن انلق اذا الشم اهيلع

 انف رع ارع ايبصنو از ائعفر اذاف لوعفم ام«*ابا ناو لعاذ نيعمالا نم

 ىذتع ىلا ئعملا كاذو ىا « وهو لؤوعفم ىتاثلاو لعاف لوآلا نا

 0 | ارم لا يزف نسم فرط ( ءاسالا ىف )ب هلوكو اوتنم وهوا تازعالا

 002 ان ىلا دعسنلا عقلعتم وغل اقر ظوا دراوتلا نع ةراسبع ه 1

 0 ادب ربخ هلا ىلع اناظفل عوفم 2 هراوت رب هلوق وهو ربخلاو

 وهو ىناعملا ضورع ىنعممب انهه وهو درو هلصا دراوت دراوت ردص

 ىتاعملا ةفص رالاب « ةعلتلا ) هلوقو © ىناعملا ] وهو هلعاف ىلا فاضم

 ”٠ اف ذي ريصلا نوكل و هت ىدلا رعد ملا ريعضلل ةعبات“ انهن وكل اى

 اهفو_صومل ةعبات ةفصلا نال ةدرفم تءا ةعاملا راتعاب ىتاعملا ىل الر

 هلوقو اهلعافل ةعباتت هناف هل ىهنم ريغ ىلع ترج ةفص تناكاذا الا ةيعتبا ىف

 نا لصاملاو ءام“الا ىلا عجار رورهىلا ريعكلاو دراوتلاب قلعتم « اهيلعإب

 ءاعمالا كلت ىلع ةفلتلا ىناعملا دراوت ءاعمالا ىف هنوك لاح بارعالا ىضتقم

 ةّادتبماكع و رفاهل اهل نكل و لص الاوه اذه 00 او ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىهو

 ( اهئاف رث ىف ءافلاو تاوصتلا قت ةيريبعلا و ةيلالاكو تاعوفرملا ىف ةيريملا
 ريعكلا و ءاضتقالل ةلعن وكت ىناعملا دراوت نال ةلعلا ىلع لولعملا فطعل ةفطاع
 0 اظفل عوف م / روما ث هلوقو نا مسا هنا ىلع الحم بوصنم بوصنملا

 ةفص اهنا ىلع' اظفل ةعوفر ةثنؤم ةبشم ةفد* 6 ةيفخ ) هلوقو ناربخ

 ةلعلا ىلع لولعملا فطع لبيبق نم ةقباسلا ةلجلا ىلع فوطعم ةلخلاو روما
 ه.دارملاو ةوعدلا بلط وهو ءاعدتسالانم 3 لعف ( ىعدتسد) هلوقو
 يا راع لل عجار هتحت يتسملا ريعكلاو ءاضنقالا وهو همزال

 بصنلاب (ةرهاظإ و ىعدتست لوعفم ةمالع عجب مئالعإ و اهل ةفص دعب
 ةيردصملا ناب بصنالاب فرعث و ىىعدتتهل وش قلعتم ( فرءتل هلوقو اهتفص

 بوصنم ديعبلا هلو ماللابرورجم بيرقلا هلحعف درفملا ليوآتىفوهو ةردقملا
 الل 12 ةفلملا اعلا دراوت نأ لصانلاو ىدتنيلا ها لوغتم هن لع

 ) ىطنقم /



 هلعوضومىنعم هل دجوب ملهلابعتسامدع ضرف واو دوءقوو رع نيب صوصخم
 ةظحالملاب دوصقم ريغ انلاثم ىف قتحتا وهو ىنعم ىلعالاد نا ظفل نوكيف |
 انهه دوصقملا ناك ناو هريخو هعمأ نيب ىلا ةبمنلا ةظحالمل لا وهل |

 اهماشم هنوكل ( رللا فرك لماع هضعبو ) امسأ نوكي قرقحملا ظفل ةظحالم

 امهيف ةهباشملا تمدع املامهلاف ( دقو لهك لماع ريغ هضعب وأ ةفاَضالاِب ||

 ناب نم ضملا غرف املو* لمعلا مدع فرالا ىف لصالا نال نيتلءام ريغ اتناك

 ىذلا دوصقملا ناب ىف عرش لماعلا لئاسم وهو دوصقملا هيلع فق وئام

 (كحواام) هلوةوإ دسم هنا ىلع عوفر وهو (لماعلا مث لاقف لماعلاوه

 امباو ةئادتا اهل لحمال ةيعسالا ةلجلاو هربخ هلا ىلع الم عوفر هتلص عم |

 دعب ورع ءاج ىاو رمم مث ديز ىنءاج وحن ىنامزلا جارنا مث نآل مثب هردص |
 هلوخدم ةبنر طاطحلا نامبل ىا ىترلا جارتلا ىف لمعتسيو ديز *ىخم نامزا|

 طيسوت اديعب دوصقملا نوكلف ىنامزلا اما انهه ناشعملا لق هلبقاامت |
 لماعلا فيرعت ماقم ماقللا اذه نوكلف ىتترلا اماو الوا اهركذب ةمدقملا |
 ىضنقاىذلا*ىثلا وه ىا بجواام هلوةو * ضرغلا ىف هلبق امل ارياغم نكي |
 ريغ هب لوعفم هلا ىلع الحم بوصنم بجواب قاعتم ( ةطساوب]) هلوقو |

 ةييج نا" ناسف تس اجه ياو ةير ا وح 1

 ا

 7 م بجواب قلعت( ةليس 001
 هب لوعفم هنا ىلع اظفل بوصنم « ةيلكلا رخآ نوك ) هلوقو هل حسص |

 هجو ىلع هلوقو نوك مسا هلا ىلع الحم عوفممو اظفل رورت وهو وهو ْ
 (تاّرخالا نمو هلوقأو نوت ارعوش واس م ولا 0 |

 ريتسملا ريهكلا نموا هحو ىلع نع لاح هنا ىلع الحب بوصتخ رس | |
0 

ٌ 

 ا

 ظ

 رخآ نو 5" ىضتقا ىذلا 1 ىدلاوه لماعلا نأ لصاحلاو صوص ىف |

 بارعا ”ىا ىلع ايرعم لقوا مسانف لماعلا رثا اهيف رهظن لأ نملكلا
 ىلع فقوت قفرعملا ع ناك املو لماعلا ةيضتقأم ىلع بارعالا عاوت 1

 هلوقو ًادتبم هنا ىلع عوفرم وهو «دارملاو إل لاقف ءازجالا ضعب نييبنا

 قا كاسم لعاقلا ةغيصب با مخلل ىذنقم) هلوقو هب قاعتم (ةطساولابإ)ل

 تالا نعملاوه هيدارملاو هلوقن باحاف ةطساولاب دارملاام لق هناكف ةطساون ||

 سس سبب بج

1 2 . 5 5 - 

. 3 . 

 | فنصلا دارا هنازجا نم ءزج لك بع يلع فقوت فيرعتلا ٍلعو هشرعت ع

 ٠ هلوق ند امكن ردقم لاوس با وح ةيف امن سأ ةلجلاو ا هل وعقم

 | ىنعمللا كلذ ىضتس و هن هتلعت نمو هيلع لماعلا دورونم الضاح لوممملاب ا 3
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 دس ريحا ناك املو لعتسم ريغ لفتسالا رغ نم و لعتسملا نم تكرملا و لقَبسم

 ناك الو نيل والا نيشءملا ىلا ةبسنلاب اربخ لعفلا عوقو زاج لقتسم ىلا دانسالا

 أدتبم لعفلا نكي ل لعفلا ىف دجو.ال وهو رارقتسالا نايعدتسي لعافلاو أدتبملا

 اههدحا ىلع فوطعم بصتلاب ( اذاضمو ) هلوقو ردصملا ليوأتالا العافالو

 ناذاضيال فرحلاو لعفا!ناف رخآ *ىث ىلا اذاضم مسالا ن وك هضاوخ نمو ىا

 نوكي نا زوج هناذ هصاوخ نم سيل هيلا اذاضم هنوكنال هيلاب كيش ىل امئاو

 ىا (هضعبو و + نيقداصلا عفش مو اذه * ىلاعت هلو وحن هيلا افاضم لعفلا

 لمعلا ىف لصالا وه ىذلا لعفلاب هتهباشم ىا ( لماع ) مسالا دارفا ضعب

 مسانا | وهو ىمايقلا لئاعلا ثحب ىف هقيقحت ئحس ىا ( ئح# لعافلا مساك )

 ىا ( هضعبو )) لعفلا لع لمحت اهريغو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لغافلا

 ظفلك ىا (اثك ) وهو لعفلاب هتهباشم مدعل ( لماءريغ) مسالا دارفا ضعبو
 ريهضلا ىنعي تنا ظفلكو ىا تناول هدحو ,اكتلل عوضوملا ريعلا ىنعيانا
 لوصولل عوضوملا ظفالا ىنعي ىذلا ظفلكىا (ىذلاوإل بطاخل عوضوملا

 هلوق اهيف ةهباشملا مدعل لماءريغ هنكل مسالا دارفانم 016

 اماو مسالا وهو بيرقلا ىلع اما فوطعم هنا ىلع عوفر «( فرحو)

 حالطصالا ىف ف را ىا ( وهو ةماكلل ثلاثون وهاذهولعفلا وهو ديعبلا ىلع

 © لو ريم ريغ ىعم لع لد زاد رغم ىعملاموضوع اظفل هن وكل ىلا ةماحلا ىأ (ام)ل

 افوصوم نوكيناو الوصوم نوكينا لمح ةثلثلا تاشرعتلا ىفام ظفل نا معا

 اهل لال هدعب: ىلا ةلخجا ن وكيف ىذلا ىنعم هن وكل دف رعمن وكي ال وص وهناكن اذ

 نوكيف ”ىث ىنعم هن وكلاب رعمو ةركن نوكياذوص ومناكنا و ةلص بارىعالا نم
 لمربي رعتلا ماق«ىفانهه عق وال نكل وهل ةفص اهن وكل الحم برعمهدعب ىتلاةلجلا

 ةثلثلا تاشرعتلا ىف انرسسف اذل و فيرعتلا هقءدوصقملا نوكل طقف لوصوملا ىلع

 6 مهفلاب ) هلوق و ىنعم ةفص رججلاب لقتسمريغ هلوقو اذهذخ تلا ةماكلأ انلوشب

 هلوقو ةظحالملاب الو ةيموهفملاب دو_صقم ريغ فرحا ىنعم ىنعي هب قلعتم

 عباناو هلآ ىنعم ىلع لب ىا لقتسم ريغ ىلع فوطعم هنا ىلع رورحم ( ةلآلب )
 قريع عوضوم ناو نا الثم ىنعملا كال ذر يغ لاح ىا « هريغ لاح مهفل )

 دعب نّوكت و لصحي ىذلا قيقحتلل لب قلطم وه ىذلا قيقحملل سيل نكل
 ةبسنل صوصخم قيقحن وقنال هل عوضوملاف متاقا ديز نا لاَقب ناب نا لامعتسا

 قيقححل اموضوم نوكي دعاق اًّرع نا تلق اذاو مايقو ديز نيب ةصوصخم



1١ 
 نس رثلا ىلعاداقعا انههه. ىئتكاو لعفلا في رعتىفاعض و هلوقركذ 4

 مهفلاو لقتسم قلعتم ( مهفلاب ) هلوقو ىنعم ةفص رالاب ( لمتما) هلوقو
 ىلع هتلالدىف جاتا ىنعي ةيموهفملاب لقتسم ىنعم ىا لوهجلا لعفلا ردصم أ أ ظ

 اذفالا ىلا ادنسم جامتجالا مدعو لالقتسالا نوكيف رخآظفل مض ىلإ هان .
 لالقتسالا نوكي ذئنيحو رخآ “ىث ىلا هنم ,هفلاىف عماسلا جاتحيالوالادلا || ١١

 جاتحال هنا لوالا هيجوتلا لصاخ عماسسلا ىلا ادنسم جامتحالا مدعو ظ

 انفالا نع ىئعملا الذ رهف ىف عماسلا جاتحيال هنا ىناثلا لصاخ و ةلالدلا ىف ةظفالا |

 لقتسيال ةلالدلا ىف هلالقتسا دعب مسالا ضعب هناف:ئعم ىلع لد لظالا |
 امهنال امهو مت و دعبو لبق لثم ةيفاضالا ءاعمالاك ىنعملا ثالذ ىف هلاهعتشسا ىف ظ

 7 امهنكل الثم ةيدعبلا و ةلبقلا ىنعم ىلع امتالد ىف نيلقتسم اناكنأو

 را لم ارش و رضدسالا ركل اما

 لعفلا جرحي م ةثلثلا ةنمزالا دحاب هيف نريقم ريغ ) هلوقو فيرعتلانم ||
 ةنمزالادحاب انزيقم هنوكل رهقلاب القتسم ناكنا و لعفلا هيلع لدي ىذلا ثدحان اف أ

 دجوالو هيف دجوب ثيح ةريثك صاوخ مسالا ىا (هصاوخ نم ورإ مساب سيل

 لعج ىا انونت نوني نون ردصم هلصانب وتلا و رخ' الا ةكرحي عبتت ةنك اس نون

 ىؤسام مسالا صاوخ نم وه ىذلا ننونتلاب دارملاو اهرخآىف نون تاز ةيلكلا

 ةلباقملا نيونتو نكمتلا نيونتو ضوعلا نيون و ريكذتلا نيونتنم متريلا نيوتن
 200 لو هنأذ مَرلا نوني فالح ف راحاو لعفلا ىف ددح وال اهنم الك ناف

 لوخدو ىا نودتلا ىلع ف وطعم هنا ىلع رور# (رط!ف رحوز هلوق هريغ ىف

 هلوق اهثدحا ىلع فوطعم رورحم ( فيرعتلا مالاو ) هلوق اذكو را فرح

 مالا نوك هصاوخ نم 4 لوخد ىلع فوطعم هنا ىلع عوف رم ( هنوكو ))

 أدتملا نأ مسالا صاوخ نم العاذو ًادّدسم نوكلا ناك امتاو ( العافو ادتبمال )

 نبرقتسم نيتاث ان وكينا مزليف رخآ *ىث امهيلع لمح نال ناعضو امنا لعافلاو

 ههبثيام واهلعف َةيلعفلا ىف و هريخ ةيعمالا ةلخلا ىف وهو اهثريغ ءارهيلع لمح يح

 ريغن وكلى هيلع لمى الو *ىش ىلع لمح ال ف را! ناف ف رخلا ولعفلا فالح

 لعأقو ىلاةبسنلا ونامزلاو 35 ثداحا ناعم هبل ف نمل ع هانعؤ لعفلا اماو لفيف هنن

 ريغ هيسنلا ىلع هتل الدثكيح نمو لعتمسم نيل را ٌتيَح نم وهوات
 ا



 ب 1 ٠

 ءايلا هنم فذح مث هءاقم هفصلا مقاو فوصوملا فذخحل ةيعضو ةلالد هلصاوا

 ىنعمي هلا ىلع لد لعاف نم لاحوا عضولا نامز ىا هيف لوعفموا ةيبسنلا

 ند ا هلوش اللد قلعتم 1 ىلع هل وفاو ايوضوَم

 اًعلعتم ناكولو ىلعب ىدعت لد نآل هب قلعتم هنا ىلع ةئيعم ةئيرق ىلع لفل

 وهو ةنمزالا ىلا فاضم دحالاو هءايدعتم عضولا نوكل ماللاب ردصل اعضوب

 رجاب ةثلثلاهلوةو * ةلقلاعجج نازوا نم ةلعفا نزو نال ةلقلا عم نامز عج

 لعفلا ف عاملو نامزاا وهو ر ك ذم ةئمزالادر مم نال ءاتلاب رك ذف ةئمزالا ةفص

 مسالل لماش هنال سنملاةلرنم لدام هلو نال تايئاذلاب هش رعت وه ىذلادحلاب

 لصفلاك ةثلثلا ةنمزالا ىلع هلوقو *ناسنالل سذج ناويحلانا أك فرااو

 لاعف صاوحلااب فيرعتلا وهىذلاهعمسرب هفرعينا دارا فرااو مسالاهب جرح

 ' ناو وسو نال ودق 0 لف عا 01 مومو

 هيلع فطعامو دق لوخد ىا (ىهنااءالو مالا مالو املو ملو) ةيطرشلاىا

 لعاوف نزو ىلع صصاوخ هلصا صاوخو ةيضيعب صاوخ نمىف نهو
 ماقم تاق وهو عوجللا ىهتنم ةغيص ىلع هنوكل فرصنم ريغو ةصاخ عج

 دج ونام ىه ”ىبثلا ةصاخو رسكلاب ري ريعضلا ىلا هتفاضاب هنكل نيتلعلا
 مسالا ىف ةلخاد ريغ لعفلا ىف ةلخاد ظافلالا هذهنوكلو هريغىف دجو الو هيف

 ةرمصخم* ريغ لعفلا صاوخ نال هصاوخو لق ملامتاو ةصاخ تع فرالاو

 ةيضيعتتلا نع ىتا كلذلو اهنم ضعب تارؤكذملا لب تاروكانملا ةذهب
 هصاوخ نمو هلوقو *صاوملا ةثكىلا ةراشاةصاخ نمو لس ملو عملاب ىتاامناو

 فطعام عيج طبر دعبدق لوخدو امدقم اربخ ارقتسم انرظ نوكيف ةيف رح نم

 ًادسةل وكيف هصاوخ ىلا فاضمو ضعب ىنعم ةيعسا نموا ارخؤم أدتبم هيلع

 هيعمل ن كف هيلع فطعامو دق لوخد هصاوخ ضعب ىأ هأ اريخ لوخدو

 «هلكوإ خلا فوسو نيسلاو دق هلخدام لعفلالاقو رخآآ فيرعت لعفلا فرع

 امزال وا ايدعتم وا اصقان وا امان العف ناكءاوس ىا (لماع) لعفلا دارفا لكىا

 حب“ ىذلا روكذملا ىلع ءانن ىا ( ئحمسام ىلع ا) فرصتتم ريغوا اذرضضتم
 01 نكن: جلا ةيسنال هل لوعفم وهو ا انلعتم ىلع نوئيف لماعلا باب ىق

 «مساو) هلوقو ىبم اذه ىا فوذحلا الينا تار ,ى اتلعتمواريكلاو
 ىا (لد) دلك ىا «امإ) مسالا ىا (وهوز) لعف ىلع فوطعم هنا ىلع عوف مه

 ىهو قايسلا ةنيرش اهب ةلالدلا انديق امئاو ةيعضو ةلالد ةملكلا كلت تلد

 ام 2



 | ربخ هلا ىلع انفل عوفرم ( ةثلث ) هلوقو ىنعم ةفد هنا ىلعاطفل زور
 درفملا ليوان ىف اهتلص عم ناو نا ةلص اهل لخال اهربخ عم اهعساو نا

 ىعملاو فوذحم ىناشلا هلوعفمو معال لوا لوعفم هنا ىلع الحم بوصنم

 ىئعم ملكلا نم ذوخأم ةغللا ىف ةملكلا مث ءاتاثث ماسقا ةثلث ةماكلا نوك معا

 نادبالا ىف ح رجلا ريثآ:كبولقلا ىفهريثأتل عوضوملا ظفللا ىلع قلطا ح رم

 | قلطامثىمرلا ىنعب لصالا .ىف وهو ظفالا ىلع ةاحملا حالطصا ىف تعضو

 ! ءاوس جب رخلا ىلع |[ روعم معلا نم جب رحنا هناش نف توص ىلع ماعلا فرعلا ىف

 | '”ىثنييعت وهو عضولانءقتشم عوضوملا هلوقو * الواىنعمل اعوضوم ناك || ٠
 ْ عوضوملاهلوقو+ عضولاب ملاعلل هريغب ولو ىناثلا مهفلوالا كرداىتم *ىشل

 سيل ىنعمل هلوقو'+ ريم زيدلثم تالم#لاك ع وضوملا ريغلا ظفالا نع زارتحا

 ردسم لصالا َْق ىئعملاو د رقم افوصوم نوت 2 لب ”ىشْنع زارتحاب

 ظ مسإ درفم هل وقو * *ىش نم دصّش أم 3 لعن مث رصنم نزو ىلع ىمي#

 نيلكلا نا ىللصاملاو هل ز> ىلع هلثفل ءزدح لدن الأم نلآ لن مث ل وعفم

| 

| 

 0 أذ ]| | 1 1 ذ 12 | 1 | ]ذ 1 12 1[ 12 21 12ز21 1 1202ز2ز2ز2زةزةزةز زي لا 5 5 ١

 كلا م عمال درفم نعمل هعضوو عوض وم ريغال عوضومو توصال ظفل

 فوذحم أدب ربخوا ةثلث نم لدب هنا ىلع عفرلاب ( لعف )ل هلوقو
 ( لدام ) ح الصالا ىف ( وهو )ب ثدحلا ةغللا ق وهو لعف اهدحا ىا

 هلعاف لعف لدو ىتلا ةملكلا نع:ةرابع ةلوصو٠ امو تلد دلك ىأ

 وهو لدهلودب قلغتم ( هتثيهبا) هلوق وأم ظفل ىلا رظنلاب ركذ امنا وام ىلا عجار

 ةدام هلذ رمصن انلق اذا الثم ثداا ىلع لد هن دامب هنال هن داعب هتلالد نع زاّرحا

 | ىلع تلد هيدا لعف نزو ىلع هنوك وهو هتاهوءارلاو داصلاو نوثلا وهو

 ظ اذكو ىضاملا نامز ىف تعقو ىتلا ةريصنلا ىلع تلد هتئره و ةرضنلا عم

 تا هتداعف لعش نزو ىلع هنوك وهو هتلهو ىضاملا ةداك ةدام هلريصمي

 | ةرصنلا لعوا لالا ىف تعقو ىتلا ةرصنلا ىلعاما تلد هئبهبو ةريضتلا ل

 | اهنال ادغو سماو نامزلا ظفل يرخ هتئيهب هلوقبف لابتتسالاىف تعقو ىلا

 لوغفملا و لعافلا ءاع“إ هم حر ( اعضو )ب هل وقب و هتدامب نامزلا ىلع تلد

 ةنمزالا نم نامز ىلع ةلالدلا نع كفننال اهنال َةَقَتشملا ءاعمالا نم امهوحنو

 لوعفم ىا بصنلاب اعضو ةلوقو نامزلا كاد اهعضوب ةلالدلا كلت تدل نكلل

 | هماقم هيلا فاضملامقاو فاضملا فذخ عضو ةلالد هلصاو لد هلوتل قاطم
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 اهنمباب ”ىانا عي ملونيعتب مهنكل باو الاناونعب ركذناو هنالةيزارتحا فص

 [نهنال لمعلا ول وعملا و لماعلا ءايشا ةثل ثهلوق ةنب رش نيعت هناليقناف لوالاوه |

 سئزلاىىضتشال واولابفطعلانا انلقّديل والل نيعتم هنانيعت ال وا لماعلا ركذ

 دهتعيال و نيعينا بحي ذئنيف لمعلا ف وا لومعملا فلوالا بابل ا ن وكي نا لمتحف
 ىفهو ةلاسرلا هذه ظافلا نم ةهدوهعم ةفن اطناةلهخجأ نعف ىركذلا هيدب رب ىلع

 قناعملا نم ةفئ اط وا لماعلا لئاسم ديفت ناعم ىف هن اك لوالا بابلا,بن ونعيام

 اموضوم واش رعت نّودم لعلكل نا عا *هلب اسم ديفت ناعم لا وحا ناي ىف هاك

 لاوحا هب فرعي لع وهووحتلا لع في رعتف* هلعإنا بلاط لكل بحي ةياغو

 ةتاغو 7 ةيبرعلاةماكلا هعوضومو 7 ءانملاو باعالا ث يح نم هيب رعلا يلا

 نع ةرابع نفلا ىنعمي ىذلا علا ناكاملو بارعالا ىف ءاطخلا نع زارتحالا

 اهسق وا نفلا كلذ عوضوم اهأدتبم ةيع“سا ةلج نع ةرابع ةلئسملاو لئاسملا

 لماعلا لئاسم ناكو هل ةضراعلا رومالا نع ةرابع اهربخو هنم امونوا هنم

 امهل ون ىنعي امثربخ و ةماكلا نم نيعون امهعوض وم ىنعي امههْودتبم لومعملاو
 هعوضوم في رعت حر صملا مدق ةماكلل ض راءوه ىذلا بارعالا نعةرابع

 اضياو اهنم لك صاوخ نايبو اهنم لك فيرعتو اهعاوناو اهماسقا نايبو

 هببنتال هب هردص 6 !عا )) لاقف ةماكلا ماسقا نم مسق ىانم لماعلا نا ناي
 اذه نع لدعي انهه هي نيعل باطمحللا ىف لصالاو هلع بحي هنا ىلع

 هنم دارملا نوكيف صوصخم صل فاؤتمل ةلاسرلا هذهنا ةئيرقب لصالا

 ا ل ةيوشم ( الوز كوكو تالظلا نم تاطللا هاش نم نم لك ١
 اهسنجنا ىا (ةماكلانا إذ دوصقملاىف عورسشلا لبق ىنعي لوالا ناهزلا فىا
 :واولأنو نأ مسا نئملكلا هلو ةدوجوملا اهدارفا 0 ق هدود>و ثيح نم

 رملكلا ركاذ دوصقملا نال اهم وهفم راسثعا ل, ةدوجوملا اهدارفا راشعاب

 ريضلا نم دوصقملا فالخم دارفالل مسقتلاو اهيسعت ريمضلا عجرم ىه ىتبلا

 عج ارلاي درا اذاو ةيهاملل نوكي فيرعتلاو ةماكلا فيرعتل هنال عجارلا

 ناكناو وهو امادختسا كلذ ىع“ل عجرملاب: دارب ىذلا ىنعملا ريغ وه ىتعم

 (ظفالا) هلوقو أدّتبم ىه هلوقو ةرورضلاماقمىف هيلا راصي رهاظلا فالخ
 هلوقو اهربخو نا مسا نيب اهلوخدل ةيضارتعا اهل لحمال ةلجلاو هريخ

 رور# ىنعمو عوضوملاب قلعتم ( ىنعمل) هلوقو هتفص عفرااب ( عوضوملا )

 ) اري /
 ني ا هسه“ نوف فهن
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 ظ وهو ( لماعلا ) ةلوق رورخ و عومجج عونلا اذه نريمتو هزريبمت درفم ىلا |

 ىنعال رص هب لوعفم بصنلاب و لكلا نم ضعبلا لدب ءايشا نه لدب رلجاب |

 4-0 هلوقن م هيلع فطعام اذكو فوذحم أدّبم ربخ عفرلابو ردغملا ظ

 بلاط نال جاش>الا دشاب هنثاا هذه ىلا بررعملا جامتحا دق امناو ( لمعلاو 0

 هدثلثلا هذه نكل هتقرعم ليصحت ىف ةريثك ءايشا ىلا جاتحم بارصآلا لإ
 نكَل هيلا احاتحم ناك ناو اهريغو جادحالا دشا هنوكب اهريغ نم زاتمت ظ

 فاطغوا لدن رجلاب وهو ( بارعالا ىا إل ةباثملا هذهب سيل هيلا هجاشحا |
 "ىشىاىنعي ريسفتلا ثعاب امهدحا نيئيش ريسفتلا ماقمىف نا معا * لمعلا ْنِإْي

 لمعلايدا رملانا عم لماعلاب متاق ردسعم لمعلا نا باىعالاب لمعلا ريسفت ثعابو

 لمعلا نم 1 وهلب لمعب سيل رثالا اذهو ةيلكلا ىف لماعلا رثا وهانهف

 هرثا هنال مج بارعالاب لمعلا ريسفتو اذهب هرمسف كلذلف بارعالا وهو

 نيلوالل اقفاوم نوكيل لمعلا لدب بارعالاو لش مل اذه ىلعو هنم لصاحلا

 تارعالا ةفرعم بلاط ناك اذا ىا فوذحم طرشل باوج (بجوفا)

 ةلاسرلا هذه بدترت ىا ( اهبدترت ) نيعتو بجو ةثلثلا هذه ىلا احاتحم

 وهو بوترلاب افصتم 'ىثلا لعج ةغللا ىف بيترتلا نا دعا« تاودا ةشلث ىلع
 ناذ اهضعب ريخآتو اهضعب ميدقت هبت ىف ءايشالا عضو فرعلا ىفو تودثلا

 هذه لعج ىا ءىثلا لعج هنوكل بييزلاب اقلعتم ىلع نوكي لوالا نآك

 ىناثلا ناكناو نيئضتلا ىلع ذئئي> جاتح الف باوا ةثلث ىلع 0

 هنال ”ىش نيعضن ىلا هب ىلع قلعت ىف جاتحي ىف رعلا هانعم هل دارب هلا ى

 ءازجا نم ءزج لكب ىدعت, عضولاف ءايشالا عض ونع ةر 2ك

 قلعتف 8 ازحالا كلذ لشي ىذلا لكلا نع ةرابع ىه ىلا ةلاسرالال ةلاسرلا

 ىعم هنيعضت ىلع بدترلاب اًتلعتم ىلع نوكيف رادتعالا إذهب الا نوكيال ىلع

 اهرصقوا اهلاَقشا و ةلاسرلا بيترت بجوف ىنعملا نوكيف رصقللا وا لاقشالا

 هلوقو ةفص لوالاو أدّبم بابلا (لوآلا باسبلا ) باوا ثلثا لع

 فلالاو ةّمادشا اهل لحال ةلجلاو ًادّتبلا ريخ رقتسسم فرظ ( لماعلاف))

 قارغتسالل الو بابلا ظفل ىعم هب داربال هنال ستحل سيل بايىف ماللاو ||
 بابلا هي.دارب لب هدارفانم بابلا هيلع قدصام لك هب دارنا زوخحال هنآل

1 
1 
 ا
 ا
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 اذهب ريسفتلا حن له هنا ىنعي ريسفتلا مخ رخ الاوريسفتلا اذه مدس ||

 لوالا هلوقو باو ةئلث هلوق نع< ىف هركذ قبس دهعلا ةنيرقو در 3 7
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 ىئعملاف كلذك هن ودملا ىناعملا ىلع و ةيلعلا دعا وةلا ىلع ةلَمشملا ةرمصتخملا ةفلؤملا
 ةلادلا شوقنلا ندو ةصوصخم ىناعم ىلع ةلادلا ظافلالا نم ةفئاط نا

 ةنودملا ىتاعملا ىلعو ةيلعلا دعاوقلا ىلع ةلعشم ةرصتم ظافلالا هذه ىلع

 املا جات ىتلا ءايشالا ىنعم ةلوصوم امورج فرحىفو 6 هيلا جاتح اهف ال

 جات لعاف وام ىلا رظالاب درفا امئاوامىلا عجارريعكلاو جاتحم: قلعتم هيلاو

 )دو نر رورخ هتلص, عم وهوام ةلص حاتح ةلجنو ( برعن لك ) هلوق
 هيلا جاتحاوف ن6 لاسر ىلإ هلاساو ههضاديا ىلع الم عوف م رقتسم فرا

 قب ريبعتلا هديلع لد اك فوراملا رخالاو فرظلا اهثدحا نائيش انهِهو

 ةثاكلا ةلاسرلا وه فورظملاو برعم لكاهيلا اتحي ىتلا ءايشالا فرظلاف

 هذه هيلا جاتحام ناكو ظافلالا نع ةرابع هلاسرلا تناك نا ذئنيخ هيف

 111 نوكلا كفاضن يدع الي دفراخلا محصصنإ ىناعملا نع ةرابع ءايثالا

 رارقتسالا ىف فرظلاب .لولدملا هبشو فورظملاب لادلا هبشف ىنامملا بلاوق

 هه ةانعم نو ةيعب ةر ا نوكش يق رظال عصو 8 هيف ]بسس

 اذا اماو + برعم لكاهيلا جاتح ىتلا ىناعملا ىلع ةلاد ةرمصتخم طافلا طافلالا'

 مْراي ذئنيخل اهنع ةرابع اضيا جات اهثو ىناعمللا نع ةرابع ةلاسرلا تناك

 وهو ليوأت ىلا جاتكف ىنعملل انرظ نوكيال ىتعملا نال هسفنل "ىلا ةيفرظ

 كلذلف برعم لكاهيلا جاتح ىتلا ىناعملل ةنيبم ةلاسرلا ىه ىتلا ىتاعملا نا

 اذا اذكو هيلا جاتحام لاوحا ناد ىف ةلاسر هذه ىا نادبلا ريدقت ىلا جاتحي

 اذه ايام طاشفلالا ناب ى طاقلولا هذه -ىا لطافلالا امصدارملا ناك

 : جاشحالا عونل نابو جاتا قاطم لوعفم بصئلابدشاو ©( جاشحالادشا )

 ًاقلطت#ال وعفمةفصلا راصف هماقم هتفص مقاو اجامتحا فذخ دا احاتحا هلصا

 هيلافاضملا جابتحالا وهو هيلا دشالا ةفاضاب فوذحلا فوصوملا سف مث

 هقاقتشاديزأ اذاو ىن الثلا ريغ نم ”ىمحال ليضفتلا مسا نال هيلا مجةحااماو

 ىا عوهو ) ادددش اجاشحا وا جاشحا دشاب هيلا لضوت ىثالثلا ريغ نم

 عوفرم ةثلث هلوق (ءايشا ةثلث ) جامتحالا دشا برعم لك هيلا جاتح ام
 وهو ءايشا وهو هزريبمت ىلا فاضم و وه وهو أدّتبملل ربخ هنا ىلع انفل

 ددعلا ءامساو ءىثلا هل ىنعا ارك ذم هيت درفم نوكل ةثالث ركذ امناو

 كييياتلا ورتك ذنلاق عبات وهو اهفذح هثنؤمو ءاتلاب هركذم ةرشعىلا ةثالثنم
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 عاوف م رقتسه فرظ (دخمىلع)و ٠ أدتبم هنا ىلع عفرلاب وهو 63 ةواصلاو) 0 :
 دو ةواككلازا و دلل ةلجو# 9 اهل لحال ةلخجاو ريخ هنا ىلع الحم | 5

 | ميظعتلاو ءامدلا ةغللا ف ةولصلاو ةدرفلا ىلع درفملا فطع ىتاثلاو هللا |!

 | ةحراو 06 ا فيضصأ ذاذ دف د 00 ا ١ اذاذ ةفاضالا نم دل 7

 للام

 ا
 أ

 رضريغوأ لا نال وم ماو ا ل ا رلو دمت ل 0 0
 نوكي نا لامتحال عفد دك أتلا ةّئاذو ايونعم اديك أت لالل ديك أت (َنفَحلا

 ءاعسالا نم اهغو نامز فرظ دعب و لبق نا لعا (دعبو) م اضعب دارملا

 هيلا فاضملا ركذنالا امهانعم ديفنال امهنكل نيا اناكناو امهثال 7 '
 ظ
' 

 اظفل ْنأب رعم ةفاصألا يحك 5 لدعاابل»و دي ودقتسيو 3 ْ

 تعطق مث مرفطا نا دعب نم ىلاعت هلوقو مكيتأي نا لبةنم ىلاعتهلوقوك |
 امهتسمسا تفعض ةفاضالا نع تعطق الف الايعتسألا ضعب ىف اه«ةفاضا

 نع ضوعلاك نوكيل و تاكرللا ىوقا اهنال مضلا ىلع اينبف فرحلاب اتهبشف || 0
 ىضنقا افرظ هنوكلو هيلا فاضملا ىضنقا ةملكلا هذه درو هيلا فاضملا ظ 3

 اما هفورظمو ةثلثلا ءاشالا نم ىا ركذام دعب انهه هيلا فاضملاف فورذلا || ٠

 جاتحاامتاو + ردقملا اعافوا ردةملالوقافاماو فوذحلا طرشلاوهو فوذحم ظ

 اطرمش ىضتقت ةئازج ءاف اهنال هذهف هلوقىف ءافلا رك ذل فوذحملا طرشلالا ا

 هذه لوقاذ ةيلصتلاو ةلدلاو ةزئعنلا دعب *ىبش نفذ م نكي يهم مالكلا ريدقتف 1 : :

 نم مسا ىنهو هذه لعافو وا هذه لوقاف ىا (هذهذ) باتكلا رجتأا ىلا ةلاسز َ

 ىهورضاح دهاشم سوسحم ىلإ ةراَش | نوي نا اذ لصالاو ةراشالا ءاع#إ ظ

 ةلادلا شوقنلاوا ىتاعملاواظافلالا نم ةلاسرلا هذه ىنام ىلا ةراشا ماقملا اذه ىف ظ

 ناوهو لب وأَت ىلا جاةحافدهاشم سوس“ سيل امهنم الكن ا رهاظ و اهعلع 1

 ريْغلا شوقنلا اذكو ريغلاب ةُماَقلا ىتاعملا اذكو دوجولاىف ةعقجنا ريغلا اقلالا |
 وهو هذه ةلكت ليعتساو ةسولا ةيجراخلا ءايشالاب ىةصلاىف كل دضقلا |

 ىلعردصم اهلصا ةلاسرلاو هربخ (ةلاسرإ هلوقو أدتبم هنا ىنعالحم عوفرم || ٠
 لسرملا نيب ةطساو نوكيف رخ الاىلا لسزاام ىلع قلطا مث ةياردلا نوو | '

 1 ا 0
04 0 
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 ٠ ىلع ةلجلا فطع لوالا نوكي ذ هلل ىلع فطع دم ىلعو دجلا ىلع فطع |[ 2

 ١ | تارابعلا ىلع فرعلا ف تقلطا مث ماكحالا و رابخالا لاضيا ىف هيلا لسرلاو |
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 أ
 أ
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 نونمؤملا ء هو ه ةردلاو مهب قلعت ن.دلا نم 1 مه نيرفاكلا ونينمؤلل ل اماس

 رغما مالح عوف رم رقتسم فرظ 6 هلل و 1 عفرلاب وهو (دجلا )

 دولاو راوملا - هرحو دخلا تاذج 2 هب ردصملا ىلع هرصن زوح و

 ىلع اهظعت ليلا, فصوال عوضوم ةغللا لصا ىف وهو دمتي دج ردصم
 ىعملا اذه نملقن مث+ الواةمعتلا ةلباقع ناكءاوس ىا اتلطم ىرامتخالا ليلا

 ناو ىهذلا دهعلاو يجر راما دهعلاو قارغتسالاو نسللا عا ةعبرا ناعم ىف

 ىلا رظن ريع نم نهذلا قى هتقيفحو هلوخدم موهفم 341 ةراتشا ماللا 0 1

 و تافرعملاف تعقو أم ةقيقلا مال هللاقنو سذملاوهف حراذلا ىف هدوجو

 ةلوجلا !هدارفا ةراشا ناك ناو «قطانلا نا ويلا وه ٌناسنالاو ظمل ةيلكلا
 نأ ناسنالا نا وحن هدارفا لك ةدارا ىلع ةننرق تماق ناذ جراخلا ىف

 هدارذا ضعب دارملا ناك ن اذ ةدارالا كالت ىلع ةنيرق من مل ناف قارغتسالا وهف

 وحن جراخلاا دهعلا وهف اراصحا وا انعك وا اظفل هركذ قبسب اما ةدوهعملا

 كاذىلع ةنيرق دجوتمل نأو ريمالا تا 3 وو لج لتمر لجر قءاح

 ىنعا ىنهذلا هموهفم دوا ٠ قف تاركا 1 اذه تفرع نافذ * ىهذلا ل

 رس

 يىراملا هدوحو نع رظنلا عطق عم فرصلا ىنعم وا فصولا ىنعم وهام

 ةيجرأملاا هدارفا نم موهفملا كلذ هيلع قدصأم دارملا ناكناو 0 نوكت

 هلل صتخم دجلا لاّمبام نا لوالا ىلع ىئعملا انهه دهع الذا قارغتسالل نوكي
 ' ىلاعت هل صتخم هدعب دجوب وادجلا دارفا نمدجو درف لك نا ىتاثلا ىلع ىلاعت

 ةلصالو هعفرو هبصن زوحنو هنم نيع لدبوا هلل ةذص راب وهو ( بر )

 وهو ىبرمألا عمم وهو ةئاثلا ىف ىلوآلا ءابلا تغتداف نمز نزو ىلع ببر

 دعب ةقلخ ىا اًئيثف اًميش مهلاك ىلا مهغلبمو مه كلام ىا نيملاعلا ىلا فاضم

 نزو ىلع ملاع عج (نيملاعلا) و مدعلا نم هداما دعب روط دعب اروطو ةقلخ

 هتافصو هللا تاذ ىوسام وهو عئاصلا قلاخلا هب رعي امل مسا وهو متاخ

 نا عم نّوالاو ءابلاب عجب امناو مهريغو ءالقعلا نه ضارعالاو رهاوطا نم

 ءالقعلا بلغىا بيلغتلا ىلع ءانب ءالقعلا نم نوكي نا عملا اذه لثمىف طرشلا

 مهريغل هل وانتو نيلقتلا و ةكئالملا نم علا ىوذل عضو مساوهلبقو مهريغىلع
 بيلغتلا قي رط ىلا راصي نا ىلا ةجاحال اذه ىلعف عابتتسالا ليبس ىلع |

 (ةولصلاو) .
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 ريخللا اذهنم ىتاهلاو ةيئدلا ايئدلا لغاشم +ريطخللا مالا اذهنرم ىنعنم نكيل و
 * ابيش سأرلا لعتشا و ىنم,ظعلا نهو نا ىلا ةيئدبلا لاغشالا لئاوغ «ريثثكلا

 ابادلو ىلاعت هللا معلا مث .ثفاثيش ةخ وخلا ىلا هطاطخنا وناهذالا روتف عم

 الو + امدع هلدم نوكيهلاثماىفو +اهيجو هنارقا ىف وهوهللا مالكل اظفاحالحنو

 ىل نكيملو + هتاحاالا رذعىل قبل« احاملا ناشلا اذهل ىنلا و + امادقا ىمدق
 وحرف » روتفلا هدو ةعاضبلا دو ع تعارف + هناسم ءاطعأ الاب اوح

 روكشلاو * روفغلاوفعلاوههللاو * روصقلا نمهيفاهىلا رظن.ال نا هعلاط ن#

 هلع ورومأ ةثلث ممتافيلأت اًودّس نا ىلع نيدلا ءانع غنام معا «رو.يضلا :

 ثيدحلا دورول ةيلصتلاو ةلدجلاو ةلع«الاب ءاذتالا وهو مهيلع بجاولاك

 ةياور ىفو دلاب ةياور ىفو ةلم“للاب أدس مل ما لكنا وهو ةثلثلا هذه ىف
 ليبيسلا ادهىلا كاس نافم:صملاداراف* مذجاوا عطقوا ّرباوهف ىلع ةولصلاب

 نو )| بجاو تاذ 4 هلاسرلا هذه فلوا ىا 6« هللا مسبب رز لاف

 ريغ هب لوعفهوهو رخؤموا مدقم فوذحم قلعتم اًلعتمو قاصلالل ءابلا
 ةدمعلا نال ةلضفوه لب ةدمعربغ ىا هلوغل 0 قاعتملا كلذل حم رص

 نم لاملا وا امهدحال ةفصلاكةدملا عباوتوا ريمللاو أدتبلاوه مالكلا ىف

 اظفل ابوصنم ناك نا هناذ لوعفااك ةلضفلاوهف 55 اذاذ اهثدحا نم

 راف رد اظفل ارورم نوكي ناب الحم ابوصنم ناكناو حي رد ه.لوعفم وهف

 نوكي ناب ارقتسم افرظ نوكي ناز وج و انهه ناك اك خي ص ريغ هب وعفهوهو
 ةماعلا لاعفالا نم لعفوه ىذلا فوذلا هقلعتم ماقم امناق رور#لا عم راخلا

 ادا ريخ ات 6 ل ةدعنوكيفر أ رس دوحولاو لوصالا ون وكلا ىهو ١

 ىلعوهو (نجرلا )هللامسب نئاكوا هللا مسب امصالم ناك قبلات ىا فودحلا

 ىلعهفو رحةدايزا محرلاو محا رلانم غلباوهو ةغلابل!نازوا نم نالعفنزو

 هبصن زو و هنم ناب فطعوا لدب وا ةلالحتل ةفص راب وهو امهورح
 سفن قق اما ةغلابملاو 0 00 نوعي نا ىلع هعفرو هب ىتع اريدعتب

 | ةج-ر ةرثك ىلا ةراشا نج-رلا نوكيف لوالا ناك ناذ هب قلعت نوثوا ةجنرا

 رثالاف درو هنالايدلا ىف اهنلق ىلا ةراشا( محرلا ) وةرخالا ف لال ١

 ايدلا ىف اهنم ةدحاوو ةرخالا ىف هنم نوعستو عسن هجر ةئام ىلاعتهلل نا

 ةلزانلا ةج-رلا ىلاةراثا نج-رلا نوكي ايدلا ىف اهتريكهب ىنعا ىناثلا نافل

 ايدلا ىف اهنم هب قلعت , نم نال ةرخالا ىف ةجنرلا ىلا ةراشا م ا امدلا ىف
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 نفشو ةحاصفلاو وحلاب اهنزو *ىتاعملا بلاوق ظافلالالعج ىذلادهن دحلا

 ةواصلاو *ىناثاازونكو ةيرعلاقياقح فشك ىلا ةعيرذ اهلعحو *ىلاعملا

 لس ىلا ةليسوو هجر قاخ ىدلادع نيلسرملاديسو أن ديس ىلع مالسلاو

 , نذلاهءاهصاو هلآ ىلعو + ىناوثلاو لئاوالا هيف هطبغي ماقم ماَق ثيح# ىتامالا
 هتعيرش ليبس اوظفاح و *ىلايللاو مايالاىف هتعيرش ةمدحمو هتمدخي اوماق

 ةناعأ ىلا رقتفملا * ليلذلا ريقللادبعلا لوقيف 6« دعبو ال ىلاوتلاو ماودلا ىلع
 « ةيفاكةرفغم' مهل هللا رفغ ليععسا نب حلاصنب هللا دبع جالا * ليلخلا كاملا هللا

 ةلاسرلا ىلع راكفالا جات روهشملاحرسشلا ناكال* ةيفاو ةيانعب مهناعاو

 ىلعن دمع“ فورعملا لضافلا هب ىنعا رابكلا معاشملا نم ميشلا 11 ةيوسلملا

 * رابكلا و راغصال ةديفم قيما ىفىهو * ىئملنا هفطلب ىلاعت هللا هلماع#ى وك كربلا

 ههجو نعافشاك اسيفن افيظل اح رش * راهظالا باتنكب ةبلطلا نيب ةروهشملا

 3 الث ناكن ا دا لك اا تملا طع قير طنط الوطن يول لكل و + زاتشالا
 هتناتك ام لهس اقاروا بتك ١نا ىدلخ ىف ملت“ ناك#« ىبتملا هجو هب

 * ناوخالاو ءالخالا نم نيبلاطلا ءامد ىلا ةليسو نوكي و * نامزلا ءانءالدم# و

 (نكلو ) ْ
 يي جيروج نع



 ةيناهعلا ةعبطملاف عبطدق
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 ظ -4 نوال د هللا دعل راهظالا عشت تسرهف اذه رِئِط

 0 لا ا

 نإ بع ةييضتلا تايلكلاو كور | ءاب ىلا فيضا أم قاشلاو 1

 ماهفتسالاو ا ا ماكنملا

 فورظلا ضعبو 598 | تارعا هرخآ ىثام كاكاو با
 ةفاضالا نع عطقام مزاللاريغو بسلا و

 دعب و لبق' وحن اروسكم ءاي هرخآ ىف ام عارلاو 00

 0 وربع نسا وريح الو. 90 نلف اي

 1 ١ ن الاو ظ واول خلا ليف نسال 1

 ةقرعملا د رفملا ىدانملاو ؟”م» ا ا

 وا هباماشم وااناضمناكناو بالم | اهبارعا 3 ّْ 9 0

 ردعم لفه ضن ةركن ْ 0 7

 الاد داب ىلا نإو .٠ مو | د نت اشل قالم فورخاب
 متنا هيلع فوقوملا عباسلاو 51

 هرجب مال هلواب لصتاناو 74 ظ لاس
 06 فوطعملاو لدبلاو م4 قلخلااماو 515
 ىدانملا كح د لا ا ىنبملا ىناثلاو 111

 دل فورعتو ٠. متم. ملصالا تنم نيعوت ىلع ىنبلاو
 سنملا ىئنل ال مساو ناواح 0 ىبمو

 نون هب لصتملا عراضملاو مم |ريغو مزالنبعون ىلع ىناثلاو 9

 نيك اَنلأ نون وا ثنؤملا عجب ا مزال

 ءائبلا راح 0 مر || ءانبلا نع كغ الام مزاللاو . 8
 ةلجلا لا ةفاضملا فورظلاف «مالا ءامساو تاروخملا ا

 ظ خلا تاراشالا

 ناوناوامعمريغولثمكلذكو مما | ةياو ىاريغ تالوصوملاو 4

 اهب ةلصاملا ةرركملا ال مساو 7و نايرعم اههلاف

 ةركلا درفملا | ىلع ناك امو لاعفالاءامسأو مب.

 روح هجوا ةسجن هذهو مو | كثنؤلل العوا اردصم لاعف

 هلاثما ىف | تاوصالاو
 ةدرغملا ىنبملاال مسا ةفصو ممر تايكرملا ضعبيو 79#

 000 ةلصتملا أ تايانكلا ضعيو "917
 701 ا ب ةلط دقلسل 520107

 ة ف
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 00 ا
 جي جم م كح حاحا نشل سجل

 7 وبلا دادس راهظالا حرش تسرهف اذه الل

 هيوم ا 7 0

 ماوزائدحا هلوا ىف وأأ 60| نم ةركنلا فصو باو 0511

 عراضملا 1 لكلا لدب ةفرعملا
 ةفضلاو ليضفتلا لمفا لكو  *..ع | رعضملا نم: رهاظلا لدس الو" 1

 ىف لمعتسا عا مسا 9 بئاغلا نم الا لكلا لد ا

 لا الع ىرغلا ىلا هلق هلوا ناببلا فطع سماحخناو 9

 أ ةروصقم فلالا, تنؤم لوو م. ى | .بارعالا ىف ثلاثلا تالا
 ا ةعب را تاودمص هلو ١54

 لوالا مسقتلا وو
 أليها اوه

 رك

 ا ع

 | د ودع وا
 ا : ا

 | اظفل تيب انل ا ءان هيف ع لكو مت

 ا

ْ 
 ايالث ثنؤملا لع ناكواو ا و درفملا مس الا 2 ١ ا

10 
 هقرمصزوك طس والا نك اس ْ نيف رص

 1 0 ا فرصنلاريغ بارع 45
9 

 | ملاشسلاثنؤمللا مج ناقاأ

 | نيعسا نم بكر مع لكو ا 0
 0 ا ةتسلا ءاعمالا تاركا 7

 رخ الاىف الماء امهدحا سيل ا ْ :
 م | ملاسلا رك ذملا مجج بارعا اطوال

 (ئصس الو انوص ىتاثلا الو الا ا
 فرم ىئعم | هتاوخاو نورشعو ولواو 1107
 0 ظ الكو نانثاو ىلا بارع 1و4

 نم 1 ا | 2 عراضملا لعفلا بارعا 8

 1 ظ 97 لصت مل ىذلا

 1١1 ١ ف |) اعف ش ا ه7 وهو را

 ليثاعف و ل هو ىلع عجج لك و 7 ا لصت ل ىذلاعزاسلا 0 0

 ف نص زوحن و ؟ءرخ

 فيضااذافرصن.الامنلكو 8
 ةلع فرح هرخ .اوريعض هرخ 1

 ا ل لصتا ىذلا عراضملا با ىعا 0

 ا نونلاريع حوف صرب :

 | فرصتملا قيل
 ةفصلا بسحت عبارلا سسقتلاو 016 | قرصتلاو غو 7

 ىف نوكي ىردقتلا بارعالا ٠ ظ ىعاعم نيعون ىلعوهو 6

 عصا وم ةعيس ظ نزو ىلع مع لكوه و ىمايقو 000

 فلا هرخخآ درفم لوالا 5٠١ | لعفلاب ص وصخ 1
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 هوعص |

 النرش كوالا وا نفر اضم ان نان
 ايتام لوألا ناك
 اراض ىللتلاو
 | اةرص ةمايضامءازطلا ناك ناو

 ا ايفنم امراضموا عراضملا ىنعتت

 انوار

 | ةيع“أ ةلج ءازملا ناكناو

 نسل ان 11 ايار انضموا
00 
 جاد هالو ديم ال6 ةبلضوا
 ءاه ريغي اعراضم ناكن او

 ا ا
 ا ا رب ا
 ١ 1 ةقلضلا لولا

 أ أ
 اهددعت زوو

 ةلحاب ةركنل|فصوزوحيو
 | ريهصلا اهيف مزايو ةيربملا

 ْ فووصوملا لاح فصوب و

 ا ةركلنلاو ةقرعملاو

 ا عاونا ةتس ةفرعملاو

 ا مقل || لصتم حوف 7

 ا مسقلا لصفتم عوفر ىتاثلا

 ا لصتم رورو لصتم

 »و

 <46 :ىبونالا هللادبعل راهظالا حرش تسرهف اذه ري“

 اذا

١, 

 ا 72<

06 

11 

 ا١ا/ه ا

 ا

 ا

 اما

 اما

 اما

1 

 اذا

 ١5

 امه

 امك

 امكا

 ما/ ١

١8 

 لصفنم بوصه عبا رلا مسقلا

 علا ىتاثلا عونلاو

 ةراشالا ءاعسا ثلاثلا عونلاو

 هيبنتلا فرح اهلئاوا قملتيو

 باطملا فاكاهرخاواب لصت و

 ديعبال كئلواو ثالت لاش و

 لوص وملا عبارلا .عونلاو

 ماللاب ف رعملا سماهللا عونلاو
 ءادنلا فرح و

 فاضملا سداسلاعونلاو
 هيض !يوفوسا لآ

 ةيونعم ةفاضا

 فورااب فطعلاىتاثلاو

 راعملا لع فطع اذآو
 لصتللا عوفرملا
 لصف عشب نا

 رورو لا روضملا ىلع فطعاذاو

 .فوطعملا كح ىف فوطعملاو
 هيلع

 فرت نيئيش فطع زوو
 دحاو لماع ىلوم لعدحاو

 نيلماع ىلوم«* ىلع زودالو
 نيفلتح

 ناععق وهو ديك أتلاثلاثلا و

 ىوئثعمو ىلظفل

 عوفرملا رمضملا دكا اذاو

 نيعلا و سفنلاب لصتملا
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